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Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001238-09.2018.8.11.0007
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ROSA MARIA DE SOUZA (AUTOR)
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001238-09.2018.8.11.0007. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ROSA MARIA DE SOUZA Parte Ré: RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de ação de obrigação de 

fazer c/c pedido de antecipação de tutela de urgência proposta por Rosa 

Maria de Souza representada por seu filho Ronan Carlos de Souza Barros 

contra o Estado de Mato Grosso, a fim de compeli-lo a fornecer a 

transferência da autora a hospital com disponibilidade de leito de UTI e a 

realização de tratamento cirúrgico, consistente em cirurgia do tornozelo 

esquerdo. Relata a autora que é obesa mordida, e que no dia 12 de abril 

de 2018, sofreu acidente, que gerou fraturas em seu tornozelo esquerdo. 

Aduz que necessita de cirurgia a fim de reabilitar-se, sendo que, em 

função de seu quadro clínico, é imperativo que a mesma seja transferida a 

hospital com suporte a UTI, pois, no pós-operatório pode haver 

complicações, resultando no pior dos cenários, a morte da requerente, 

ressalvando que, o Hospital Regional de Alta Floresta-MT não possui 

condições de oferecer o leito a autora. Por tais razões, requereu os 

efeitos da tutela antecipada para garantir o restabelecimento de sua 

incolumidade. A inicial veio acompanhada de diversos documentos. 

Recebida a inicial ao Id. 12944015, o NAT foi oficiado. Aportou-se parecer 

do NAT (Id. 13110690). Vieram os autos à minha conclusão. É o breve 

relato. DECIDO. Antes da análise da tutela de urgência, ressalto que, os 

documentos juntados a inicial são satisfatórios a comprovar a 

necessidade da requerente a se submeter aos procedimentos médicos 

descritos na inicial, além do mais, o parecer do NAT de Id. 13110690 

chegou a seguinte conclusão: “III- CONCLUSÃO: Sob o ponto de vista 

técnico trata-se de um caso eletivo, mas a paciente deve ser tratada com 

certa brevidade. Não pudemos confirmar a obesidade morbida ou o risco 

cirurgico aumentado”. Analisando detidamente os autos, diante dos 

documentos juntados pela parte autora, faz-se necessário fixar os 

correspondentes fundamentos constitucionais acerca da responsabilidade 

do Estado (sentido amplo), a saber: “Art. 5° - Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, á igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição”. Deste modo, denota-se dos textos constitucionais que 

a saúde é um direito de densidade social e como tal deve ser protegida e 

garantida pelo Poder Público, conforme precedentes do Supremo Tribunal 

Federal: “DIREITO À VIDA E À SAÚDE. Necessidade imperiosa de se 

preservar, por razões de caráter ético-jurídico, a integridade desse direito 

essencial. Fornecimento gratuito de meios indispensáveis ao tratamento e 

à preservação da saúde de pessoas carentes. Dever constitucional do 

estado (cf, arts. 5º, caput, e 196). Precedentes (stf). Responsabilidade 

solidária das pessoas políticas que integram o estado federal brasileiro. 

Consequente possibilidade de ajuizamento da ação contra um, alguns ou 

todos os entes estatais. Repercussão geral da matéria que o plenário do 

Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento do re 855.178 - 

Rg/se, Rel. Min. Luiz fux. Reafirmação, quando da apreciação de 

mencionado recurso, da jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal 

firmou no exame dessa controvérsia. Sucumbência recursal (cpc/15, art. 

85, § 11). Não decretação, no caso, ante a ausência de condenação em 

verba honorária na origem. Agravo interno improvido. (Supremo Tribunal 

Federal STF; ARE 963238; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello; DJE 

14/10/2016; Pág. 75)”. Assim, a concessão liminar objetiva tão somente 

outorgar ao indivíduo o mesmo direito à saúde usufruída por tantos outros 

que foram beneficiados por uma situação financeira abastada e, 

verifica-se que, no caso dos autos, o autor não teria condições de 

custear o seu próprio tratamento médico. Prosseguindo, deve ser 

observado o que está estabelecido no caput do art. 300 do CPC/2015: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Assim, na vigência do CPC/2015, 

o pleito do requerente se encaixa, perfeitamente, como pedido de tutela 

provisória de urgência satisfativa (antecipada). O risco ao resultado útil do 

processo se relaciona à tutela satisfativa (natureza do pedido de 

fornecimento de todo o tratamento médico indispensável para o pronto 

restabelecimento da saúde do requerente). Aproximando-se o texto legal 

do mundo concreto, percebe-se tranquilamente que existe probabilidade 

do direito, já que a demandante demonstrou, por intermédio dos 

documentos juntados, a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico, 

bem como, transferência a hospital com leito de UTI, para o pós-operatório. 

A par disso, resta demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, uma vez que o pedido tem por escopo assegurar à parte 

autora o tratamento de que necessita e, consequentemente, a sua vida 

normal. Afinal, a não efetivação do seu tratamento poderia acarretar 

agravamento na saúde da requerente, podendo gerar sequelas ou, na pior 

das circunstâncias sua morte, fato que, sem muita digressão, está longe 

de coadunar-se com os princípios de justiça, equidade e 

proporcionalidade. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

para determinar que o requerido, Estado de Mato Grosso cumpra no prazo 

de até 30 (trinta) dias, providenciando a cirurgia no tornozelo esquerdo da 

requerente, bem como, forneça o translado da parte autora por via 

terrestre a hospital com disponibilidade de leito de UTI, bem como forneça 

exames, medicamentos, efetuando o pagamento, se for o caso de 

despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada, sob pena 

de bloqueio de valores no caso de descumprimento da presente obrigação 

de fazer. E ainda, DETERMINO que seja comunicado via telefone a Central 

de Regulação de vagas do Estado de Mato Grosso, acerca desta decisão. 

INTIME-SE o requerido, em caráter de urgência, da presente decisão e, 

através do mesmo mandado, CITE-SE aquele, para eventualmente 

responder esta demanda no prazo legal. Intime-se o Ministério Público do 

teor desta decisão. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. 

Alta Floresta-MT, 09 de maio de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 70096 Nr: 3069-90.2010.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPD

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

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) da(s) parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 143723 Nr: 5004-58.2016.811.0007

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Hildebrando Soares da Cunha

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:MT 21.397, Fernando Hayashida - 

OAB:MT 11.758, Gladstone gimenis - OAB:21587-O, Lucimar 

Cristina Gimenez Cano - OAB:MT/8506-A, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) da(s) parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111624 Nr: 118-84.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Pereira, João Fernandes da Costa, 

Henrique Klosswski Chabowsk, Sebastião Duque Mendes, Otavio Pinheiro 

da Silva, Paulo Jose da Costa, Paulo Ribeiro Rocha, Jose Americo 

Fonseca, Pedro Gonçalves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, acerca da 

devolução da correspondência pela EBCT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 91605 Nr: 400-30.2011.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA BOTACIO TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Jeferson Miranda - 

OAB:MT/19323-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) da(s) parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121410 Nr: 267-46.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divaldo de Oliveira

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro em parte pedido de fl. 82. para, unicamente, realizar consulta via 

sistema RENAJUD com o escopo de verificar acerca da existência de 

veículos registrados em nome de Divaldo de Oliveira (CPF n° 

870.875.451-91), conforme extrato anexo.

Sendo frutífera a consulta, INTIME-SE a parte exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, através dos dados disponíveis e à suas 

expensas, realize a avaliação do bem indicando o valor médio para 

possibilitar a penhora via sistema RENAJUD, conforme determina o art. 

871, IV do CPC.

Com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara e façam 

conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 139320 Nr: 2601-19.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Fernandes Barcelos Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Machado, Carlos Vinicius Rodrigues 

Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, Valnir Telles de Oliveira Junior - OAB:12575 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

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

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 91382 Nr: 275-62.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILCE FRANCISCO DIAS PAIVA, Francisco 

Lino de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT- 13.994-A, KELLYAN DE SOUZA MARIA - 

OAB:22421/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca da 

devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 25439 Nr: 2696-06.2003.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos da Silva Andrelevicius

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

Causídica, para providenciar o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, apresentando comprovante nos autos da Carta Precatória nº 

639-71.2015.811.0111 - Código 56808 em trâmite perante a Vara Única da 

Comarca de Matupá/MT, no prazo de 5 (cinco) dias.

VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 116377 Nr: 4607-67.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thayane dos Santos Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facebook Serviços Online do Brasil Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341, Wagner Lucio 

Batista - OAB:287.731/SP
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 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 482, VI da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação das partes acerca do retorno dos 

presentes autos do Tribunal de Justiça, para manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104399 Nr: 6212-19.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Gilberto Peixoto Milanez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. Bosio Assessoria Educacional Ltda - Me

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): M. R. Bosio Assessoria 

Educacional Ltda - Me, CNPJ: 10235029000106, brasileiro(a), Endereço: 

Av. dos Jacarandas, Nº 3219, Sala 04, Bairro: Centro, Cidade: Sinop-MT

Valor das Custas Processuais:524,86 (quinhentos e vinte e quatro reais 

com oitenta e seis centavos ), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 41/42. Este valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 391,69 (trezentos e noventa e um reais com sessenta e nove 

centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 133,17 (cento e trinta 

e três reais com dezessete centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:5

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136168 Nr: 935-80.2016.811.0007

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDS, JDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVS

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington da Silva 

Carvalhais - OAB:17219-O/MT

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Elton Vieira Sakata, Cpf: 

92113362104, Rg: 13684698 SSP MT Filiação: Kegi Sakata e Neide Maria 

Vieira, data de nascimento: 11/07/1983, brasileiro(a), natural de 

Naviarí-MS, , gerente de vendas, Endereço: Rua dos Cajueiros, 987, 

(Microlins), Bairro: Centro, Cidade: Guarantã do Norte-MT

Valor das Custas Processuais:R$ 389,47 (trezentos e oitenta e nove reais 

com quarenta e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de folha 36. Fica cientificada de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou remanescentes, 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante, clicar no item custas e preencher o valor das custas. Mandar 

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Prazo para pagamento:5

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 125850 Nr: 2888-16.2015.811.0007

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. K. Construção e Servico Ltda, Adelmo Beregula, 

Adilson, Adrielly de Oliveira Gregório, Aguileira Auto Peças LTDA, Airton 

Correia, Amazonia Máquinas, André Serafim, Anizio Marques, Antonio 

Alves Silva Filho, Antonio João de Lima, Aparecido de Jesus Santos, 

Aparecido Pedro Mendes, Arrimas Assessoria e Consultoria LTDA-ME, 

Banco Itaú S/A, Auto Elétrica do Nego, Banco do Brasil S/A, Auto Elétrica 

Radar, Banco CNH Capital S/A, Banco do Brasil BNDES Cartão, Banco Itaú 

S/A, Banco Wolkswagen, Borracharia Boa Vista, Borracharia Renascer, 

Borracharia RS, Br Locação Terraplenagem LTDA, Carlinhos Parafusos, 

Carlos Eduardo, Carlos Eduardo Souza Freitas, Carlos Veronica, Cromo 

Diesel, Casa das Latarias, Casa dos Escapamentos, Casa dos 

Rolamentos, Celso Ramos da Silva, Cenaria Gualberto de Sousa, Chaveiro 

Paranaita, Cicero Cursino Mendes, Construtora Linear LTDA EPP, Cristina 

Silva, Cromo Diesel LTDA, Danitieli Maiara Santos, Davi Durco, Del Moro 

Supermercados, Dois Irmãos Auto Peças, Domeni e Guilherme, Drogaria 

Biofarma, Drogaria Universal, Durval Casagrande Bezerra, Edimar Moreira, 

Edivan Gois de Almada, Edmar Augusto, Edmar Augusto de Oiveira Silva, 

Eliane Ornelas do Amaral Sampaio, Emerson Machado, Emerson Moraes 

Pegorini, Erich Walter Stahnke, Evandro Gabiatti, Expresso Pneus, F. F. 

Fernandes, Fabiula da Silva Cigolini, Fernando de Oliveira Silva, Genaldo 

Soares Barros, Isaias Pires, Imporcate Comércio de Peças para Tratores 

Ltda, Flavio Amorim da Rocha, Francisco Alves dos Santos, G3 Comércio 

de Derivados de Petróleo, Geraldo Flauzino da Silva, Gerdau Aços 

Longos, Getulio Cardeal de Souza, Gilmar Prado, Greca Distribuidora de 

Asfaltos, Gustavo de Souza Batista, Hotel Maktub, Hotel São Jorge, Hotel 

Schelles, Israel Mariano da Silva, Ivone Maria de Paula, Izailton Filgueira 

Ribeiro, Jackson Francisco Machado, Jaime Junior, Januario Neves dos 

Santos, Jenifer Aline de Souza da Silva, Jesse Umbelino da Silva, 

Jeverson Luiz Pereira ME, João Antônio de Oliveira, João Bonin, João 

Claudio Baumgartner, João Marcos Gonçalves, João Marques de Oliveira, 

Joaquim Jardim Fragoso, Joel Wegrzyn, John Lennon Rodrigues de Sousa, 

José Iocca, José Lage Martins, José Nilson Silvestre da Costa, Josivaldo 

Oliveira da Silva, Julia Beatriz Orlando Pelissari, Jussara Grecco Guedes, 

Lidio de Oliveira, Lince Papelaria, Lorena Lucena Matos, Lucia de Carvalho 

Souza, Luciana Mari Okubo, Luiz Alexandre Pereira, Luiz Severino da 

Silva, Manoel Esteves, Manoel Felix dos Santos, Marcelo José da Silva, 

Marcio Renato Miniguini, Marcio Senhorini Penachioni, Marcos Alexandre 

Batista, Maria Iracema Sousa Cordeiro da Costa, Mario Polidorio, Marmitaria 

Quero-Quero, Marupá Madeiras, Mecanica e Torno Dois Irmãos, Mecânica 

FG, Mercado Cristal, Mercado Floresta, Mercado Kelli, Milton Caetano, 

Milton Caetano dos Santos, MT Materiais para Construção, Nadila Nunes 

dos Santos da Silva, Portobens Administradora de Consórcios Ltda, 

Tecnoeste Máquinas e Equipamentos Ltda, Posto Nafta, Nelson Barreto, 

Nelson Gotarde, Neves Luis Rovani, Nivaldo Conceição Evangelista, 

Oficina Agromotor, Oficina do Claudemir, Oficina Tapajós, Osvaldir 

Alcantara Pedro, Panificadora Dois Irmãos, Panificadora Santa Clara, 

Pantera Materiais para Construção, Paulo Triburtini, Pedro da Conceição, 

Posto Samuca, Q N P Biazotto ME, Radiadores Dias, Radiadores G, 

Raimundo da Silva Galvão, Regina Materiais para Construção, Rematec 

Mareriais para Construção, Restaurante Carriel, Restaurante Charolês, 

Restaurante Japuranã, Restaurante Paladar, Retibras Retifica de Motores, 

Roeth Máquinas e Equipamentos LTDA, Roque Peruzzo, Samia Maria 

Gualberto de Sousa, Souza Auto Peças, Svierk e Cia LTDA ME, Tapajós 

Ferramentas, Tereza Aparecida Teixeira, Tiago A B R P Serviços e 

Locação ME, Tornearia Brasão, Tornearia Imperial, Ulysses Noujain, 

Ulysses Noujain de Araújo Eireli-ME, Valdeir Ribeiro Ferraz, Valdenor 

Barbosa Soares, Valdinei Alves Vidal, Vanildo de Paula, Vera Lúcia de 

Araújo, Walisson Douglas dos Santos, Wermirson Figueiredo, Wermisson 
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Nascimento Figueiredo, Wilson Rosa da Silva, Wilson Rozin

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT, AILTON ANDRE ALBRING DOS SANTOS 

- OAB:MT/21824/O, ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - OAB:PR/39274, 

Augusto Mario Vieira Neto - OAB:15948/MT, Bernardo Rodrigues 

de Oliveira Castro - OAB:14.992-A/M, Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:4862/MS, Clovis Sguarezi Nussa de Moraes - 

OAB:MT/14485, Eduardo Silva Gatti - OAB:SP/234.531, Evandro Cesar 

Alexandre dos Santos - OAB:MT/13.431-A, Flavio Neves Costa - 

OAB:SP 153.447, Gilberto Rodrigues Baena - OAB:24.879/PR, Heitor 

Evaristo Fabricio Costa - OAB:23569/SP, Jeferson Alex Salviato - 

OAB:SP/236.655, João Tito S. Cademartori Neto - OAB:16.289-A, 

Karlos Lock - OAB:16.828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT, Pablo Dotto - OAB:147.434 - SP, Raphael Neves 

Costa - OAB:225.061/SP, Ricardo Neves Costa - OAB:120.394/SP, 

Rute Pedrosa Figueira - OAB:18.357, Vittor Arthur Galdino - 

OAB:13955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da objeção 

apresentada por ARRIMAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA – ME 

(WYDMANN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME) às fls. 691 para 

que produza os efeitos legais.INTIME-SE a administradora judicial para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto aos pedidos de exclusão 

formulados pelo Banco Volkswagens (fls. 432/432v), Portobens 

Administradora de Consórcios LTDA (fls. 837/839 e 2.376/2.378) e Banco 

CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A. (formulado na assembleia de credores – 

às fls. 820).Em seguida, INTIME-SE a empresa recuperanda para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto aos pleitos de exclusão 

formulados pelo Banco Volkswagens (fls. 432/432v) e Portobens 

Admin i s t rado ra  de  Consó rc ios  LTDA ( f l s .  8 3 7 / 8 3 9  e 

2.376/2.378).Decorrido os prazos, com ou sem as manifestações, 

CERTIFIQUE-SE.PROCEDA-SE a Secretaria da Vara a juntada da petição 

pendente e AR (conforme lembretes ativos no Sistema Apolo).Após, 

conclusos.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 101682 Nr: 3151-53.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Energisa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Trevisan Dal Bem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:15.005-A/MT, Ernesto Borges Neto - OAB:8.224-A/MT, Evandro 

César Alexandre dos Santos - OAB:13431-B/MT, Murillo Espinola 

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

OAB:MT/4062, Renato Chagas Correia da Silva - OAB:8.184-A/MT, 

SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

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

OAB:5126-A/MT

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

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

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 120587 Nr: 7932-50.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severina Madalena Vieira Rocha

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o depósito e a vinculação para a conta judicial dos valores 

executados no presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

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

Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, proceda-se o 

necessário para a liberação dos valores para a conta indicadas à fls.83v, 

observando que devem ser liberados para o advogado da parte autora os 

honorários sucumbenciais (fl.88) e contratuais (fl.89) (contrato anexado à 

fl. 84).

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

apresente seus dados bancários para futura expedição de Alvará Judicial.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 15109 Nr: 352-86.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indeco Integração Desenvolvimento e Colonização Ltda 

- EPP

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bettânia Maria Gomes Pedroso 

- OAB:6.522, Edson de Carvalho - OAB:MT 1810-A, João Celestino 

Corrêa da Costa Neto - OAB:4611-B, Luana Liporace Pires da Silva - 

OAB:12223

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 Vistos,

Considerando o teor do Ofício n.º 01/2018 – GAB/CMAF-AF, juntado na 

folha anterior, DESIGNO sessão de conciliação para o dia 29 de maio de 

2018, às 14h00min, a ser realizada na sala de audiências da 4ª vara desta 

comarca.

Intimem-se os envolvidos para ciência e comparecimento.

Às providências para a realização da solenidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 34959 Nr: 615-16.2005.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delton Jonatas Richter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Richardz, Valdemiro Richardz

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

OAB:10865/MT

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

OAB:14428-B/MT

 Vistos,

Por entender pertinente, DESIGNO audiência de instrução para o dia 

06/06/2018, às 14h00min, a ser realizada na sala de audiências do juízo, 

devendo ser apresentado rol de testemunhas em até 20 dias (caso já não 

tenha sido juntado), sob pena de preclusão.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 137024 Nr: 1411-21.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson José Guerra Fabiano, Elza Helena Gil Salício 

Fabiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Humbeto Picoli, Nadir Ezequiel Picoli, 

Antonio José Barbosa, Sebastião Polido Campos, Luzia Rogerio Campos, 

Helena de Oliveira Ferro, Décio Luiz Ferro, Biarritz Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

os presentes autos a fim de intimar o(a) procurador(a) da parte autora, 

para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar a devolução dos autos, em carga 

desde o dia 7/3/2018, sob as penas do art. 431 da CNGC.

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000139-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CHIMULA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI HEIDRICH (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO OAB - MT0018450A (ADVOGADO)

SANDRO NASSER SICUTO OAB - MT5126-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000139-04.2018.8.11.0007 

EMBARGANTE: MARCIO CHIMULA EMBARGADO: ARI HEIDRICH Vistos, 

Diante da tempestividade certificada, recebo os embargos. Cite-se o 

embargado para manifestação em 15 dias. Com a resposta/manifestação 

do exequente, ora embargado, intimem-se os envolvidos para em até 10 

dias especificarem as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001242-46.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SANTANA DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001242-46.2018.8.11.0007 

AUTOR: FERNANDA SANTANA DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos, Para melhor análise da 

presença dos pressupostos processuais e condições da ação, em 

atenção ao que disposto na Seção 21 (arts. 1.311 a 1.334), do Capítulo IV, 

da CNGCJ/CGJ-TJMT, a inicial deverá ser instruída com: I – documentos 

pessoais do polo ativo, a exemplo da carteira de identidade, CNH, CPF, ou 

outro documento oficial, bem como comprovante de residência; II – cartão 

do SUS; III – o requerimento administrativo e toda a documentação relativa 

à situação de saúde da pessoa; IV – relatório médico com as seguintes 

informações: a) nas hipóteses de solicitação de vaga de UTI a parte 

deverá apresentar: a.1) relatório médico sobre a necessidade de 

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

requisição da vaga; a.3) declaração sobre a inexistência de vaga, se for o 

caso; a.4) outras providências que tenham sido adotadas enquanto 

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

intervenção cirúrgica contida na Relação Nacional de Ações e Serviços de 

Saúde – RENASES ou disponibilizada pelo SUS a parte deverá juntar: b.1) 

relatório médico indicando qual doença a pessoa é portadora e a 

prescrição médica exata da intervenção cirúrgica com especificação dos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PDCT e apresentação de 

todos os exames médicos atualizados; b.2) a prescrição médica deve 

narrar detalhadamente a situação de saúde do paciente e todo o 

tratamento anterior que porventura já tenha sido realizado, bem como as 

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

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

espera pelo atendimento e providências administrativas que tenha adotado 

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

solicitação de tratamento não oferecido pelo SUS a parte deverá juntar: 

c.1) o relatório médico elencando as razões da ineficiência dos 

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

evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos 

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

deve indicar se configurada emergência, urgência (com indicação de 

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

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

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

hipóteses de solicitação de medicamento existente na Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais – RENAME ou nas listas oficiais do SUS a 

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

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

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

em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu 

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

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

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

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

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

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

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

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

em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu 

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

Diretrizes Terapêuticas – PCDT foram utilizados e esgotados ou forem 

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

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

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

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

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

exordial com o necessário. Vindo a complementação ou justificativas, 

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

parecer com as informações que julgarem pertinentes e para resposta dos 

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

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

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

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

judicialmente guardam correlação com requerimento administrativo 

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

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

parte requerente? e) Há outras alternativas terapêuticas mais eficientes 

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

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

emergência, segundo normas técnicas contidas na Resolução CFM nº 

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

período máximo para a concretização das providências requeridas sem 

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

for possível delimitar, qual o ente competente para cumprimento destas 

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

foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

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

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

Cumpridas estas determinações e aportadas as respostas aos quesitos, 

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

Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001345-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALOISIO JOSE KREMER (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WILMAR DAVID LUCAS OAB - PR12383 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S.A (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001345-53.2018.8.11.0007 

IMPETRANTE: ALOISIO JOSE KREMER IMPETRADO: ENERGISA S.A Vistos, 

Aloisio José Kremer impetrou mandado de segurança em face da empresa 

ENERGISA S.A. e de Renato Luiz Marques, gerente da unidade de Alta 

Floresta, apontado como autoridade coatora, objetivando o 

restabelecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. Narrou 

que teve suspenso o fornecimento de energia elétrica “sem nenhuma 

motivação” e sem prévia advertência. Entendendo presentes os requisitos, 

pediu liminarmente a tutela provisória satisfativa e juntou documentos. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. MANDADO é um termo 

originado do latim “mandatum” ou “mandatos” que significa uma ordem ou 

determinação e SEGURANÇA, tem o sentido de estado em que se 

encontra o seu perigo, sem dano ou incerteza, proporcionando uma 

carência de transtorno ou remoção de suas causas. Portanto, Mandado 

de Segurança é uma ação utilizada correção de ilegalidades ou abusos 

cometidos pelos órgãos estatais ou àqueles em função do Poder Público. 

O mandado de segurança é uma das garantias que a Constituição Federal 

assegura aos indivíduos para proteção de direito líquido e certo, lesado ou 

ameaçado de lesão por ato de autoridade. Está previsto no artigo 5º, 

inciso LXIX, in verbis: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXIX - 

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 

certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o 

responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”. 

Segundo Meirelles, mandado de segurança: “[...] é o meio constitucional 

posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com 

capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a 

proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por 

habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça.” (MEIRELES, Hely Lopes. Mandado de segurança. 27: ed. São 

Paulo: Malheiros, 2004). Por fim, importante destacar que, nos termos do 

art. 10, da Lei 12.016/09, “A inicial será desde logo indeferida, por decisão 

motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar 

algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a 

impetração”. Feitas estas ponderações abstratas, passo a verificar a 

presença dos requisitos do processamento e julgamento deste “writ”. 

Como já delineado, a Lei do Mandado de Segurança coaduna que a 

petição inicial deve ser indeferida quanto não for o caso de mandado de 

segurança, que somente é cabível quando há ofensa a direito líquido e 

certo, apreciável de plano, independentemente de dilação probatória. 

Ocorre que, no caso em tela, a pretensão do impetrante se traduz no 

retorno do fornecimento de energia elétrica sem a demonstração do corte 

do serviço ou mesmo do histórico de consumo e dos pagamentos mensais 

do serviço. Sobre o ponto, convém esclarecer que a jurisprudência do 

Sodalício de nosso estado reputa cabível a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica quando há o inadimplemento da fatura atual do serviço. 

Nessa trilha jurídica: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO – HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE 

DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO-FATURADO 

– CONSTRANGIMENTO AO CONSUMIDOR – OFENSA AO ART. 42 DO CDC 

– LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA DEMONSTRADA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O corte de energia elétrica 

pressupõe o inadimplemento de conta relativa ao mês do consumo, sendo 

inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo 

que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, 

uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça 

ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC. Precedentes do 

STJ.(...) (Ap 114239/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

20/12/2017). Respeitando entendimentos contrários, entendo que a 

apuração da legalidade da conduta da impetrada exige amplo contraditório, 

principalmente para verificar o motivo da interrupção do serviço e a 

existência de prévia notificação ao consumidor, cujo direito não pode ser 

constatado pela via estreita do mandado de segurança, ensejando o 

indeferimento da petição inicial. Por entender oportuno, trago à baila: 

52323982 - APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. 

EMPRESA QUE DESEMPENHA ATIVIDADES ELENCADAS NA LISTA DE 

SERVIÇOS ANEXA À LC N. 116/03. INSCRIÇÃO ESTADUAL ATIVA. 

CONDIÇÃO QUE LHE PERMITE ADQUIRIR INSUMOS PELA ALÍQUOTA 

INTERESTADUAL (PERCENTUAL MENOR). EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE 

ALÍQUOTA DE ICMS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA 

AFERIR A CONDIÇÃO EM QUE OS PRODUTOS FORAM ADQUIRIDOS. 

IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO 

DESPROVIDO. Ainda que sob o serviço de reforma de pneumático não 

haja incidência de ICMS, mas de ISS, como a empresa possui ativa a 

Inscrição Estadual, condição que lhe permite adquirir insumos com base na 

alíquota interestadual (percentual menor recolhido ao Estado de origem), 

existe a necessidade de verificação acerca das condições em que os 

produtos foram adquiridos, fato que demanda dilação probatória, porque 

não consta dos autos, por exemplo, as notas fiscais que acobertaram as 

operações em comento, impondo-se o indeferimento da petição inicial do 

presente mandado de segurança, por força do art. Art. 10, da Lei 

nº12.016, de 7 de agosto de 2009. (TJMT; APL 468/2016; Barra do 

Garças; Rel. Des. José Zuquim Nogueira; Julg. 24/04/2018; DJMT 

07/05/2018; Pág. 84). 52286257 - APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEI ESTADUAL Nº 

9.070/2008 COM A REDAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 10.041/2014. 

EXCLUSIVIDADE LEGAL DE PROVIMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS 

POR SERVIDORES DE CARREIRA DO INDEA/MT. SUPERVENIENTE 

ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL Nº 10.389/2016. 

DOCUMENTOS NÃO ELUCIDATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança é ação 

constitucional de curso sumário que exige prova pré-constituída do direito 

líquido e certo tido como violado, já com a petição inicial. “A teor do art. 462 

do CPC, a constatação de fato superveniente que possa influir na solução 

do litígio deve ser considerada pelo Tribunal competente para o julgamento, 

sendo certo que a regra processual não se limita ao juízo de primeiro grau, 

porquanto a tutela jurisdicional, em qualquer grau de jurisdição, deve 

solucionar a lide na forma como se apresenta no momento do julgamento” 

(RMS 30.511/PE). Se o impetrante não apresentou subsídios capazes de 

comprovar que os cargos “comissionados” listados na cópia da 

publicação do Ato nº 18.964/2014 encerrariam exclusividade legal de seu 

provimento por servidores de carreira, mostra-se inadequada a via eleita, 

pois vedada a dilação probatória no mandado de segurança. (TJMT; APL 

75127/2015; Capital; Relª Desª Maria Aparecida Ribeiro; Julg. 16/12/2016; 

DJMT 23/01/2017; Pág. 410). Ante o exposto, ressaltando que as provas 

pré-constituídas não são suficientes para o processamento deste 

mandado de segurança, pois o contexto demanda dilação probatória, com 

lastro no art. 10 da Lei 12.016/09, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO 

O FEITO, sem resolução de mérito (art. 485, I, CPC). Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, ao arquivo. P. I. C. Cristiane Padim 

da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001307-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOCHIO & MANOCHIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001307-41.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MANOCHIO & MANOCHIO LTDA - ME REQUERIDO: CAIXA 

CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Vistos, 

MANOCHIO & MANOCHIO LTDA – ME ajuizou demanda em face de CAIXA 
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CONSÓRCIOS S/A. para a apresentação de contrato de adesão celebrado 

entre os envolvidos, afirmando que não conseguiu obter tal documento 

extrajudicialmente. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Com o 

vigor do atual Código de Processo Civil, a ação cautelar autônoma foi 

extirpada do ordenamento jurídico, trazendo à tona a discussão, em âmbito 

doutrinário e jurisprudencial, acerca do meio adequado para a satisfação 

das pretensões de produção antecipada de provas. Convém salientar que 

a nomenclatura atribuída à demanda é irrelevante para fins de sua análise, 

cabendo ser observada a natureza da pretensão deduzida em juízo e sua 

adequação ao ordenamento jurídico. Nesse passo, tenho que a solução 

para o imbróglio se traduz na utilização da tutela cautelar em caráter 

antecedente, podendo o pedido de produção antecipada de provas ser 

apreciado como tal medida, desde que preenchidos os requisitos, o que, 

"data venia" não é o caso. Pelas razões expostas, entendo que a 

demanda carece de interesse processual no viés de sua adequação. 

Nessa senda, trago à baila os julgados abaixo: 87624748 - PRODUÇÃO 

ANTECIPADA DE PROVAS. Insurgência contra sentença que, 

homologando a produção antecipada da prova, deixou de fixar despesas 

processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Matéria que, de 

fato, cuida de exibição de documentos. Novo Código de Processo Civil que 

não manteve a cautelar autônoma de exibição. Tutelas de urgência de 

natureza cautelar que devem ser requeridas de forma incidental ou 

antecedente em ação de conhecimento. Ausência de interesse 

processual. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso 

prejudicado o conhecimento do recurso.  (TJSP; APL 

1003617-44.2017.8.26.0037; Ac. 10822104; Araraquara; Vigésima Oitava 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 

25/09/2017; DJESP 29/09/2017; Pág. 3040). 87650174 - AÇÃO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ADVENTO 

DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE RETIROU DO 

ORDENAMENTO JURÍDICO A AÇÃO CAUTELAR AUTÔNOMA. Tutela 

provisória de urgência de caráter cautelar que pode ser obtida 

incidentalmente no bojo da demanda principal ou em caráter antecedente. 

Vício insanável. Falta de interesse de agir. Sentença procedente. Acolhida 

preliminar. Dado provimento ao recurso, com a extinção do processo. 

(TJSP; APL 1049284-92.2016.8.26.0100; Ac. 10846617; São Paulo; 

Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lucila Toledo; Julg. 

02/10/2017; DJESP 16/10/2017; Pág. 2654). 87643381 - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÍTIDA PRETENSÃO À EXIBIÇÃO EXCLUSIVA DE 

CONTRATO QUE DEU CAUSA À INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCESSO AJUIZADO NA 

VIGÊNCIA DO CPC/2015. Falta de interesse de agir reconhecida pela r. 

Sentença. Ação julgada improcedente, com base na teoria da asserção. 

Inadequação da via eleita bem reconhecida. Atual CPC extinguiu a cautelar 

exibitória autônoma. Inadequação da via processual eleita. Ausência de 

pedido administrativo válido. Requisito estabelecido pelo STJ, em sede de 

recurso repetitivo, aplicável ao caso por analogia. Requisitos que poderiam 

ser verificados a partir da simples análise da petição inicial e documentos 

que a instruem. De ofício, julga-se extinto o processo, com fundamento no 

art. 485, VI, CPC/2015, prejudicado o recurso do autor. (TJSP; APL 

1001667-06.2016.8.26.0596; Ac. 10860874; Serrana; Décima Terceira 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 05/10/2017; 

DJESP 11/10/2017; Pág. 2557). Ante exposto, nos termos do art. 485, 

incisos I e VI, do CPC, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem 

resolução de mérito, por inexistência de interesse processual. Isento de 

honorários. Custas, pelo polo ativo. Havendo trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001332-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AARAO LINCOLN SICUTO OAB - MT0005091A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVCAR-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE CARLINDA (IMPETRADO)

ÉRICA MARCIELI FURLAN DE PEDRI DE CAMPOS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001332-54.2018.8.11.0007 

IMPETRANTE: NELMA BETANIA NASCIMENTO SICUTO IMPETRADO: ÉRICA 

MARCIELI FURLAN DE PEDRI DE CAMPOS, PREVCAR-FUNDO MUNICIPAL 

DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CARLINDA Vistos, Nelma 

Betânia Nascimento Sicuto impetrou mandado de segurança contra ato da 

servidora pública municipal Érica Marcieli Furlan de Pedri de Campos 

apontando como pessoa jurídica à ela vinculada, o FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT 

– PREVCAR, objetivando a realização de perícia e recebimento de 

auxílio-doença. Narrou que é servidora pública vinculada ao Município de 

Carlinda e segurada pelo fundo de previdência demandado, mas teve 

negado seu pedido de perícia para constatação de sua incapacidade para 

o trabalho em razão de ter sido cedida para trabalhar no Município de Alta 

Floresta, que não efetuou o repasse das contribuições previdenciárias. 

Entendendo presentes os requisitos, pediu liminarmente a tutela provisória 

satisfativa. É o relato do necessário. Fundamento e decido. MANDADO é 

um termo originado do latim “mandatum” ou “mandatos” que significa uma 

ordem ou determinação; SEGURANÇA tem o sentido de estado em que se 

encontra o seu perigo, sem dano ou incerteza, proporcionando uma 

carência de transtorno ou remoção de suas causas. Portanto, Mandado 

de Segurança é uma ação utilizada adequadamente para corrigir as 

ilegalidades ou abusos cometidos pelos órgãos estatais ou àqueles em 

função do Poder Público. O mandado de segurança é uma das garantias 

que a Constituição Federal assegura aos indivíduos para proteção de 

direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade. 

Está previsto no artigo 5º, inciso LXIX, in verbis: “Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou 

habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 

for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público;”. Segundo Meirelles, mandado de segurança: 

“[...] é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou 

jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida 

por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de 

lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais 

forem as funções que exerça.” (MEIRELES, Hely Lopes. Mandado de 

segurança. 27: ed. São Paulo: Malheiros, 2004). Por fim, importante 

destacar que, nos termos do art. 10, da Lei 12.016/09, “A inicial será 

desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de 

mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando 

decorrido o prazo legal para a impetração”. Feitas tais ponderações 

abstratas, passo a verificar a presença dos requisitos do processamento 

e julgamento deste “writ”. Como já delineado, a Lei do Mandado de 

Segurança dispõe que a petição inicial deve ser indeferida quanto não for 

o caso de mandado de segurança, que somente é cabível quando há 

ofensa a direito líquido e certo, apreciável de plano, independentemente de 

dilação probatória. Ocorre que, no caso dos autos, a pretensão da 

impetrante se traduz na realização de perícia médica e recebimento de 

benefício previdenciário. Independentemente da legalidade da negativa da 

autoridade tida como coatora quanto à perícia, respeitando entendimentos 

contrários, entendo que o recebimento do benefício almejado exige amplo 

contraditório, cujo direito não pode ser constatado pela via estreita do 

mandado de segurança, ensejando o indeferimento da petição inicial. Por 

entender oportuno, trago à baila: 52323982 - APELAÇÃO CÍVEL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. EMPRESA QUE DESEMPENHA 

ATIVIDADES ELENCADAS NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LC N. 

116/03. INSCRIÇÃO ESTADUAL ATIVA. CONDIÇÃO QUE LHE PERMITE 

ADQUIRIR INSUMOS PELA ALÍQUOTA INTERESTADUAL (PERCENTUAL 

MENOR). EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIR A CONDIÇÃO EM 

QUE OS PRODUTOS FORAM ADQUIRIDOS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE 

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO. Ainda que sob o 

serviço de reforma de pneumático não haja incidência de ICMS, mas de 

ISS, como a empresa possui ativa a Inscrição Estadual, condição que lhe 

permite adquirir insumos com base na alíquota interestadual (percentual 

menor recolhido ao Estado de origem), existe a necessidade de 

verificação acerca das condições em que os produtos foram adquiridos, 

fato que demanda dilação probatória, porque não consta dos autos, por 

exemplo, as notas fiscais que acobertaram as operações em comento, 
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impondo-se o indeferimento da petição inicial do presente mandado de 

segurança, por força do art. Art. 10, da Lei nº12.016, de 7 de agosto de 

2009. (TJMT; APL 468/2016; Barra do Garças; Rel. Des. José Zuquim 

Nogueira; Julg. 24/04/2018; DJMT 07/05/2018; Pág. 84). 52286257 - 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL. LEI ESTADUAL Nº 9.070/2008 COM A REDAÇÃO DA LEI 

ESTADUAL Nº 10.041/2014. EXCLUSIVIDADE LEGAL DE PROVIMENTO DE 

CARGOS COMISSIONADOS POR SERVIDORES DE CARREIRA DO 

INDEA/MT. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI ESTADUAL 

Nº 10.389/2016. DOCUMENTOS NÃO ELUCIDATIVOS. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. O mandado de 

segurança é ação constitucional de curso sumário que exige prova 

pré-constituída do direito líquido e certo tido como violado, já com a petição 

inicial. “A teor do art. 462 do CPC, a constatação de fato superveniente 

que possa influir na solução do litígio deve ser considerada pelo Tribunal 

competente para o julgamento, sendo certo que a regra processual não se 

limita ao juízo de primeiro grau, porquanto a tutela jurisdicional, em qualquer 

grau de jurisdição, deve solucionar a lide na forma como se apresenta no 

momento do julgamento” (RMS 30.511/PE). Se o impetrante não apresentou 

subsídios capazes de comprovar que os cargos “comissionados” listados 

na cópia da publicação do Ato nº 18.964/2014 encerrariam exclusividade 

legal de seu provimento por servidores de carreira, mostra-se inadequada 

a via eleita, pois vedada a dilação probatória no mandado de segurança. 

(TJMT; APL 75127/2015; Capital; Relª Desª Maria Aparecida Ribeiro; Julg. 

16/12/2016; DJMT 23/01/2017; Pág. 410). Ante o exposto, ressaltando que 

as provas pré-constituídas não são suficientes para o processamento 

deste mandado de segurança, com lastro no art. 10 da Lei 12.016/09, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O FEITO, sem resolução de mérito 

(art. 485, I, CPC). Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, ao 

arquivo. P. I. C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002099-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JADERSON REFATTI DA SILVA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TFT EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1002099-29.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: JADERSON REFATTI DA SILVA - EPP REQUERIDO: TFT 

EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA Vistos, Trata-se de demanda em que 

os envolvidos, no curso do procedimento, optaram pela autocomposição 

fazendo acordo e pedindo a homologação judicial. É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Considerando a aparente regularidade 

do que foi pactuado às fls. 296/301, ressalvando interesse de terceiros, 

HOMOLOGO para que produza os efeitos jurídicos e legais a avença, e, 

por conseguinte, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. As custas já foram pagas e os honorários advocatícios foram 

abarcados pelos termos da transação. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001112-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (AUTOR)

FRANK RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

JOSE CARLOS DE LIMA (AUTOR)

EDSON DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

FLAVIO CORDEIRO DE CAMPOS (AUTOR)

CLEMENTE UBALDO LOPES (AUTOR)

DANIEL LOPES DOS REIS (AUTOR)

ADRIANO CANDIA LIMA (AUTOR)

BELMIRO GUILHERME COELHO MACIEL (AUTOR)

ROSINELI ALMEIDA SENA (AUTOR)

RUBENS FELISBERTO BARBOSA (AUTOR)

MADSON DE SOUSA ALVES (AUTOR)

JOSE FERREIRA DAS NEVES (AUTOR)

JOSIMAR CANDIDO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO)

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

advogado da parte autora acerca da decisão Id 12968557 que designou 

audiência de conciliação, bem como para efetuar o recolhimento da 

diligência referente à Condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, a intimação da parte requerida para comparecimento ao ato 

processual, haja vista apresentar na exordial insuficiência de endereço 

para cumprimento do ato citatório através dos Correios (falta o nº. na 

indicação de endereço), no prazo de 05(cinco) dias. A guia para 

pagamento da diligência poderá ser emitido através do portal do Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner 

“Emissão de Guias Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – 

CGJ. A guia e o comprovante de pagamento deverão ser juntados nos 

autos no mesmo prazo.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58230 Nr: 2771-69.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Carlos Farias Pereira, Justina 

Aparecida Bauli Pereira, Rogério Bandeira Pulido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A, Rafaella Noujaim de Sá - OAB:11.612-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Jailson Carlos Farias Pereira, 

Cpf: 35321865191, Rg: 2812559 SSP BA Filiação: José Leandro Pereira e 

Floripedes Francisca Farias, data de nascimento: 20/01/1964, brasileiro(a), 

natural de Itambé-BA, casado(a), comerciante, Endereço: Rua Paraiba, 22, 

Bairro: Cidade Alta, Cidade: Alta Floresta-MT

Requerido(a): Rogério Bandeira Pulido, Cpf: 03474324926, Rg: 8.731.409-0 

SSP PR Filiação: João de Souza Pulido e Maria Rosa Bandeira Pulido, data 

de nascimento: 17/03/1983, brasileiro(a), natural de Tapira-PR, solteiro(a), 

comerciante, Endereço: Av. Amazonas, 111, Bairro: Cidade Alta, Cidade: 

Alta Floresta-MT

Requerido(a): Justina Aparecida Bauli Pereira, Cpf: 49640968153, Rg: 

1210098-6 SSP MT Filiação: Ruvaldo Bauli e Dirce Candido Bauli, data de 

nascimento: 09/02/1965, brasileiro(a), natural de São jorge-PR, casado(a), 

comerciante, Endereço: Rua Paraíba, Nº 22, Bairro: Cidade Alta, Cidade: 

Alta Floresta-MT

Valor das Custas Processuais:516,33 (quinhentos e dezesseis reais com 

trinta e três centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

folha 226-228. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 383,68 

(trezentos e oitenta e três reais com sessenta e oito centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 132,65 (cento e trinta e dois reais 

com sessenta e cinco centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica 

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

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

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

processo, o CPF do pagante, clicar no item custas e preencher o valor das 
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custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o valor da taxa. Mandar 

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 33096 Nr: 2154-51.2004.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Candida da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a juntada de cópia do indeferimento do pedido 

administrativo (fl. 320), determino a intimação da parte requerida, através 

de remessa dos autos, para manifestação, no prazo legal.

 Após, intime-se a parte autora para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em igual prazo, poderão as partes requerer a produção de outros meios 

de provas admitidos, justificando sua pertinência.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143902 Nr: 5131-93.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildario da Silva Mendes

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Diante da informação de fl. 118, certifique-se se já houve a apresentação 

do laudo complementar, por parte do perito nomeado à fl. 83.

Caso a informação seja negativa, intime-se o sr. Perito para sua 

apresentação, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de 

sua destituição.

Certificado o decurso deste prazo, caso seja apresentado o laudo 

complementar, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias. Na hipótese de sua não apresentação, voltem-me 

conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 96684 Nr: 5154-15.2011.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evani Fermino de Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Romano de Paula - 

OAB:MT 12.421-B, Liliane Andréa do Amaral de Paula - 

OAB:MT/11.543-A, Rafael Barion de Paula - OAB:11.063-A, Sérgio 

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 142 e determino a suspensão do feito pelo prazo de 

06 (seis) meses, para o pagamento das parcelas ora determinadas.

Dessa forma, aguarde-se em Cartório a comprovação do depósito judicial 

relativo às 06 (seis) parcelas mensais indicadas.

Comprovada a realização dos pagamentos ou certificado o decurso do 

prazo de suspensão processual, intime-se a autarquia previdenciária para 

manifestação e conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61495 Nr: 1150-03.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

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

Colonização Ltda - EPP

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

OAB:146997, Barbara Bertazo - OAB:310.995 OAB/SP, Izaias Ferreira 

de Paula - OAB:71291, LAILA F V MALINE SARMADI - OAB:360306, 

Mariana Aravechia Palmista - OAB:299.951/SP, Marina Tomaselli 

Ribeiro - OAB:347.208 OAB/SP, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:11259/B, Fabio Renato Mazzo Reis - OAB:MT/9.761-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar o advogado da parte requerida acerca da decisão de 

fl. 394, a seguir transcrita: "Vistos.

Inicialmente, defiro o pedido de fl.388, portanto, proceda a Secretaria de 

Vara a inclusão da advogada subscrita à fl.388 junto ao sistema Apolo e a 

capa dos autos, eis que deverá constar a respectiva advogada no polo 

ativo da demanda, vez que se trata de execução de verba honorária cf. 

fl.380. Ademais, as futuras intimações das decisões proferidas neste feito 

deverão ser a ela direcionadas.

 Com efeito, trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença que 

tramitará nos moldes dos artigos 513 e seguintes do NCPC, devendo a 

Secretaria da Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa 

dos autos.

Intime-se a parte executada, nos termos do artigo 513, §2º, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Não havendo advogado constituído nos autos para representar o 

Devedor, deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais 

parágrafos do referido artigo.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, incide a multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10%, nos termos do §1º do artigo 523. 

Igualmente, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação.

Não efetuado o pagamento voluntário, vistas à parte exequente para 

manifestação.

Outrossim, decorrido tal prazo, mediante recolhimento das respectivas 

taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no artigo 782, §3º do mesmo diploma.

 Intimem-se.

Cumpra-se.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129062 Nr: 4628-09.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildebrando Soares da Cunha

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

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de Ação de Execução proposta pelo Banco do Brasil S/A, em 

desfavor de Hildebrando Soares da Cunha, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 40 a parte Exequente peticionou informando que o débito foi quitado 
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em sua integralidade e, requer a extinção do feito, com julgamento de 

mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Custas processuais já recolhidas, sendo inexistente a condenação da 

parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, conforme 

pactuado.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 157933 Nr: 5019-90.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricezar Donizete Benette

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

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

OAB:4.136-A

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à 

Execução, com resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Condeno o Embargante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§2º e 

3º do CPC, eis que trata-se de parte beneficiária da Gratuidade de 

Justiça.Após o trânsito em julgado, translade-se cópia aos autos 

executivos (ID 115666) e ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118166 Nr: 6073-96.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nextel Telecomunicações Ltda

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

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:15.104-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o presente recurso de Apelação interposto.

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

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

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

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

Com razões e contrarrazões recursais nos autos.

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

Grosso, com as homenagens deste Juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118201 Nr: 6102-49.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Churrascaria Cambalacho Ltda

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

À fl. 92 a parte Exequente peticionou informando que o débito foi quitado 

em sua integralidade, requerendo a extinção do feito, com julgamento de 

mérito.

Os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Pois bem. Considerando que a parte Executada liquidou o saldo devedor, o 

processo será julgado com resolução de mérito.

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

JULGO A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Efetuo o desbloqueio de valores, via sistema Bacenjud cf. extrato em 

anexo.

 CONDENO a parte executada ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais pendentes.

Transitada em julgado, SEJAM DADAS AS BAIXAS NECESSÁRIAS EM 

EVENTUAIS GRAVAMES, ÀS EXPENSAS DA PARTE EXECUTADA. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136535 Nr: 1125-43.2016.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Rozeno Elias, Genicleide Vieira da 

Cruz Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Roger de Souza Almeida 

- OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória oposta pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Norte Mato-Grssense – SICREDI Norte/MT em 

face de Francisco Rozeno Elias e Genicleide Vieira da Cruz Elias, onde 

busca o recebimento de seu crédito, oriundo de crédito pré-aprovado, 

disponibilizado aos requeridos, no valor de R$ 3.884,96 (três mil, 

oitocentos e oitenta e quatro reais com noventa e seis centavos), 

conforme expresso às fls. 39 c/c 43. Com a inicial, vieram os documentos 

de fls. 08/32.

Citados (fl. 48), os requeridos ofertaram Embargos às fls. 49/51 c/c cópias 

de fls. 52/55. Requerem os benefícios da Gratuidade de Justiça e alegam 

que não houve a contratação do crédito pré-aprovado sob cobrança, bem 

como que, diante da inadimplência, houve a violação dos deveres anexos 

ao contrato, em especial o de informação, eis que não houve a pronta 

interpelação dos requeridos, quando do atraso da primeira parcela. 

Requerem ainda a designação de audiência de conciliação.

Recebidos os Embargos em seu efeito suspensivo, oportunizou-se a 

manifestação à Autora, a qual o fez às fls. 60/63 c/c ficha gráfica de fl. 

64. Impugnou o pedido de Gratuidade de Justiça, bem como pugnou pelo 

reconhecimento da existência e licitude do débito sob cobrança.

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO.

 Pois bem, tendo em vista a impugnação ao pedido de Gratuidade de 

Justiça, determino aos requeridos que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntem aos autos comprovantes de rendimentos/bens, de modo a justificar 

sua concessão.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14405 Nr: 2248-04.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por ora deixo de analisar o pedido retro e determino a intimação PESSOAL 

do executado Nelson Frausino da Silva acerca da decisão de fls.134/135.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 15 de 1154



 Preclusa a decisão de fls.134/135, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos para efetuar o desbloqueio de valores de fl. 104 e analisar o 

pedido retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 1994-40.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandi Sebastião Rodrigues

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimação da parte 

autora, na pessoa de seus advogados, para, querendo, manifestar acerca 

da manifestação do curador especial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137705 Nr: 1738-63.2016.811.0007

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUFF, Alexandre Urias Fukui

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de ação de Alvará Judicial, proposta por Alexandre Urias 

Fukui e Alexandre Urias Fukui Filho representados por seu genitor 

Alexandre Urias Fukui em desfavor de Ana Celia Medeiros Urias Fukui (de 

cujus). Vieram a inicial e os respectivos documentos (fl.04/24). Ainda, o 

parquet requereu a intimação do requerente para que esclarecesse 

quanto a possíveis bens deixados pela de cujus, a serem inventariados 

(fl.43). O autor requereu a concessão de prazo para a juntada da relação 

dos bens (fl. 45). Após o decurso do prazo sem manifestação, o 

causídico do autor foi intimado para se pronunciar no feito, todavia deixou 

transcorrer o prazo in albis (fl.48). O requerente, por sua vez, não foi 

devidamente intimado, visto que mudou-se de endereço sem prévia 

informação a este juízo conforme certidão de fl. 52. É o relatório. Decido. 

Vejamos o que determina o art. 274, parágrafo único, do CPC: “Art. 274. 

Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, 

aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço.” Assim, tendo em vista que a 

parte exequente passou a residir em outro endereço sem informar ao 

Juízo, e ainda, a presunção de validade de sua intimação para dar o 

devido andamento no feito no antigo endereço, resta caracterizado o 

abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito. Em 

consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. ISENTO de custas e despesas processuais. Intime-se. Transitado 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 162586 Nr: 337-58.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJDA, TND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que o ordenamento jurídico pátrio busca, sempre que 

possível, a solução pacífica dos conflitos, a qual integral a realização de 

acordo entre as partes e considerando-se que os termos do acordo de 

fls. 16/18, se mostram favoráveis à infante, eis que abarca os débitos sob 

execução nos presentes autos e nos autos sob o ID 162572, apesar da 

manifestação ministerial, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes 

e determino a SUSPENSÃO do feito, até o dia 07/10/2018, data prevista 

para o pagamento da última parcela.

Dessa forma, decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte 

exequente para manifestação quanto ao cumprimento da avença, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo que seu silencio importará no 

reconhecimento desse fato.

No mais, quanto à consequência jurídica indicada para o caso de 

inadimplência (prisão civil), tem-se que somente ocorrerá caso haja o 

inadimplemento do acordo no que se refere ao valor sob execução nos 

autos em apenso (ID 162572), o que deverá ser comprovado pela parte 

exequente, em caso de denunciar o inadimplemento do acordo ora 

homologado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130096 Nr: 5180-71.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anadilio Joaquim de Oliveira

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

DPVAT S/A

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

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

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

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

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Expeça-se alvará do valor depositado a fl.134v, para a conta a 

ser indicada pela parte requerida, no prazo de 15 dias. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do CPC, ficando SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo 

quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 do CPC/2015.Transitado em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140870 Nr: 3430-97.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudir Leising

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VINICIO PORTO DE 

AQUINO - OAB:MT/14.250-A

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERIDA, por meio dos seus advogados, para manifestar, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca do pedido de desistência de fl. 128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107517 Nr: 2895-76.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Silva Souza

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimação da parte 

autora, na pessoa de seus advogados, para, querendo, manifestar acerca 
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da manifestação do curador especial juntado aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 130141 Nr: 5219-68.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janice Marcatto Cirino, Juliana Marcatto Cirino, Cristiane 

Marcatto Cirino, Carlos Eduardo Marcatto Cirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telma Viana dos Santos

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

OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLYSSIA PEREIRA 

ALVARENGA - OAB:20704/O

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração com caráter infringente interpostos 

pela parte Autora às fls. 194/207 à sentença de fls. 190/192.

Alega a existência de omissões, contradições e obscuridades na 

sentença embargada, eis que, em verdade, não houve a cientificação do 

ora Autor, Carlso Eduardo Marcatto Cirino, quanto à solenidade realizada 

nos autos sob o ID 100770. Ainda, não houve a comprovação de que esse 

autor atuava como procurador de sua mãe e irmãs, ora Autoras, pelo que, 

seria parte ilegítima para receber a intimação em nome daquelas, quanto à 

solenidade realizada nos autos sob o ID 100770. Quanto à ausência de 

prejuízo à parte Autora, deveria ser objeto de dilação probatória. Por fim, 

alega que a intervenção do Ministério Público nos autos sob o ID 100770 

não sanou a nulidade arguida.

Oportunizou-se a manifestação da parte Embargada (fl. 209), a qual o fez 

(fl. 210).

É o relatório. DECIDO.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

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

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

Em análise percuciente dos autos, constato que os embargos de 

declaração interpostos não merecem ser conhecidos, vez que não se 

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

decisão proferida.

Com efeito, na sentença embargada houve a devida fundamentação 

quanto às razões que levaram essa magistrada a afastar a alegada 

nulidade nos autos sob o ID 100770.

Assim, ausente o requisito de admissibilidade dos presentes Embargos, 

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

integralidade.

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

decisão prolatada, DOU IMPROVIMENTO aos Aclaratórios interpostos às 

fls. 194/207, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

Por conseguinte, mantenho a sentença atacada pelos seus próprios 

fundamentos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137948 Nr: 1880-67.2016.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sony Brasil Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Miguel Alvim 

Coelho - OAB:156347/SP

 Vistos, etc.

Determino a SUSPENSÃO do presente feito, até final deslinde dos autos 

em apenso (Cód. 138172).

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 129541 Nr: 4890-56.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artur Queiroz Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Funcab- Fundação Professor Carlos Augusto 

Bittencourt, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA LEDA VICARI - 

OAB:13796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rodrigues Caldas 

- OAB:OAB 113756/RJ

 Vistos.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes as fls.196/205, vez que as partes se 

compuseram amigavelmente visando por fim ao litígio.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil.

 Homologo a desistência do prazo recursal.

Sem custas.

Honorários advocatícios conforme pactuado.

Intimem-se.

Transitada em julgado a sentença, ARQUIVEM-SE os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60645 Nr: 298-76.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarete Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Romano de Paula - 

OAB:MT 12.421-B, Liliane Andréa do Amaral de Paula - 

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

Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o depósito na conta judicial dos valores executados no 

presente feito, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, proceda-se o 

necessário para a liberação dos valores para as conta indicadas às fls. 

257 e 261, observando que devem ser liberados para o advogado da 

parte autora os honorários sucumbenciais e contratuais (contrato 

anexado às fls. 258/260).

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS , Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109885 Nr: 5414-24.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Higor Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Andresa Bastos - 

OAB:30.773 OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liana Gorete Roque Sagin - 
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OAB:10486/MT

 Vistos.

Tendo em vista a recusa de fl. 258, DESTITUO o perito subscritor da 

referida manifestação e, independentemente de compromisso, NOMEIO em 

sua substituição, a perita engenheira agrimensora, REGINA PAGLIUSO 

SIQUEIRA DE OLIVEIRA, a ser localizada à Rua das Araras Azuis, nº 55, 

Qd. 33, Lote 03, Condomínio Belvedere, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá, 

CEP: 78.075-871 (fones: 65-98479-3643 e 65-98403-5834).

CUMPRA-SE as demais determinações constantes à fl. 255, atentando a 

Secretaria de Vara acerca da desnecessidade de intimação dos peritos 

nomeados para apresentarem proposta de honorários, conforme expedido 

às fls. 256/257, vez que os valores das perícias já foram fixados na 

decisão retro, observando-se ainda, que a intimação do segundo perito 

nomeado (ROGÉRIO ZÍLIO), somente deverá ocorrer após o aporte do 

parecer técnico do primeiro perito, conforme determinado no item “4” da 

decisão de fl. 255.

Outrossim, na ocasião do cumprimento do determinado no item “4” da 

decisão de fl. 255, deverá a Sra. Gestora de Vara diligenciar acerca do 

novo endereço do perito nomeado, tendo em vista a informação de fl. 

257/v, para fins de expedição do mandado.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117110 Nr: 5227-79.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Ceccon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Canal - OAB:13578-A/MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - OAB:12.090-A/MT, 

Paulo Eduardo Dias de Carvalho - OAB:13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.Revogo a liminar de fls.34.Eventuais custas e despesas 

processuais pela parte autora.Sem honorários.P.R.I.C.Transitado em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 71128 Nr: 4099-63.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Cavagnoli, Arisnir Maria de Campos 

Cavagnoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eucatur Empresa União Cascavel de 

Transportes e Turismo Ltda, Companhia Mutual de Seguros Ltda, 

Superintendência de Seguros Privados-SUSEP

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

OAB:5091-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Araújo Siqueira - 

OAB:39549/PR, Eduardo Rodrigo Colombo - OAB:42782/PR, FÁBIO 

NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:18415/O, GABRIEL SANTOS 

ALBERTTI - OAB:44655, Jônatas Casalli Betto - OAB:47.789/PR, 

Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP, PÉRICLES GONÇALVES 

FILHO - OAB:RJ119.383, RAFAEL WERNWCK COTTA - OAB: MT18415, 

Ramiro de Lima Dias - OAB:12504/PR, Rodrigo Cesar Caldeira - 

OAB:35461/PR, Vilson Barozzi - OAB:6791-B/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Exequente às fls. 

927/929 em face da decisão de fl. 926.

Pois bem.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação da parte Executada para que se manifeste no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Após, voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 60564 Nr: 204-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Betoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Roberth Marques, Luis Carlos de 

Queiroz

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

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

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

OAB:16889-B, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 189, vez que a parte exequente devera dar inicio 

a fase de cumprimento de sentença, considerando a certidão de fl. 194.

Intime-se a parte Exequente para que promova, no prazo de 10 (dez) dias, 

o andamento deste feito, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 112742 Nr: 1332-13.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cupixi Transportes e Locação Ltda - EPP

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

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

OAB:13311/MT

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

OAB:3056/MT

 Vistos.

Tendo em vista a decisão de fl. 240 (já preclusa), bem como 

considerando-se a informação de fl. 249, DEFIRO o pedido de fl. 244 e 

determino a expedição de Alvará Judicial em favor do Banco requerido, 

quanto à totalidade do valor sob depósito judicial.

Após o cumprimento desta diligencia, ao arquivo, com as baixas 

pertinentes.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 162572 Nr: 332-36.2018.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDA, TND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que o ordenamento jurídico pátrio busca, sempre que 

possível, a solução pacífica dos conflitos, a qual integral a realização de 

acordo entre as partes e considerando-se que os termos do acordo de 

fls. 16/18 (autos sob o ID 162586), se mostram favoráveis à infante, 

apesar da manifestação ministerial, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes e determino a SUSPENSÃO do feito, até o dia 07/10/2018, 

data prevista para o pagamento da última parcela.

Dessa forma, decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte 

exequente para manifestação quanto ao cumprimento da avença, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sendo que seu silencio importará no 

reconhecimento desse fato.

No mais, quanto à consequência jurídica indicada para o caso de 

inadimplência (prisão civil), tem-se que somente ocorrerá caso haja o 

inadimplemento do acordo no que se refere ao valor sob execução nos 

presentes autos, o que deverá ser comprovado pela parte exequente, em 

caso de denunciar o inadimplemento do acordo ora homologado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 137948 Nr: 1880-67.2016.811.0007

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

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sony Brasil Ltda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Miguel Alvim 

Coelho - OAB:156347/SP

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal movida pelo Município de Alta 

Floresta em face de Sony Brasil Ltda.

Apresentada Exceção de pré-executividade às fls. 14/18 c/c cópia de 

documentos de fls. 19/56, onde requer a suspensão do feito, eis que, em 

Ação Anulatória, busca a nulidade da penalidade imposta pelo Procon local 

no bojo do Processo Administrativo FA 0114-001.224-0 e a consequente 

anulação da presente ação executiva.

Determinada a suspensão do feito, até julgamento da Ação Anulatória em 

apenso (ID 138172).

Após, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

Tendo em vista que, nos autos em apenso, houve a declaração de 

nulidade da penalidade imposta pelo Procon local no bojo do Processo 

Administrativo FA 0114-001.224-0, resta o Município/exequente impedido 

de promover qualquer ato constritivo, bem como de inscrever o débito em 

dívida ativa, por decorrência lógica, eis que inexiste.

Ante o exposto, com lastro no inciso I, do art. 487, do CPC, JULGO 

EXTINTO O FEITO E PROCEDENTE O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FA 0114-001.224-0, e, 

portanto, DECLARO NULA A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE firmada 

naqueles autos bem como NULA A CDA 3/2016 sob execução.

Condeno o Município Requerido em honorários advocatícios no importe de 

8% (oito por cento) do valor da causa, nos termos do inciso II, do §3º, do 

art. 85, do CPC, sendo isento do pagamento das custas processuais à 

Autora.

Incabível a remessa necessária devido ao valor inferior a 100 (cem) 

salários-mínimos (inciso III, §3º, do art. 496).

Transitada em julgado, caso não haja o requerimento de cumprimento de 

sentença dentro de 30 (trinta) dias, arquivem-se os autos, observando-se 

as formalidades necessárias.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000912-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000912-49.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. NOTIFIQUE-SE a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos 

nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do Enunciado 

da Fazenda Pública nº 3 do XV Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a aplicabilidade do artigo 910 

do novo Código de Processo Civil nas execuções de título judicial do 

Juizado da Fazenda Pública, bem como nos moldes do artigo 535 do 

Código de Processo Civil. Caso sejam ofertados embargos, intime-se o 

embargado/exequente para, em 10 (dez) dias, manifestar. Caso contrário, 

certifique-se o decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a 

execução pela Fazenda Pública e voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 24 de abril de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010502-67.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO VIANA DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo à intimação da parte Exequente do inteiro teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça - ID nº 11093587, bem como para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento da execução. Monali Ribeiro Estagiária 

Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011061-87.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MOREIRA DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE MACEDO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo à intimação da parte Exequente para, querendo, 

manifestar-se acerca do documento apresentado no ID nº 11998898, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002947-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MERCADO ARAGUAIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERIDO)

ALTA FLORESTA ATENTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002947-16.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MERCADO ARAGUAIA LTDA - 

ME REQUERIDO: JOSE APARECIDO DA SILVA, ALTA FLORESTA ATENTA 

Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 

9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, com base no artigo 

355, II, do novo CPC. I - Mérito Na oportunidade da realização da Sessão 

de Conciliação, a parte requerida foi devidamente citada (conforme ID n.º 

10575034) a comparecer à sessão designada, porém, não compareceu ao 

ato designado. Assevera-se que o site Alta Floresta Atenta é de 

propriedade do Sr. José Aparecido da Silva, o qual foi devidamente citado 

e não compareceu a sessão conciliatória. Ademais, não se tem 

conhecimento se o site tem personalidade jurídica própria, devendo então 

o Sr. José Aparecido da Silva, como pessoa física, responder pelas 

matérias que escreve na página do site e no facebook. Nesta hipótese, 

aplica-se o disposto no artigo 20 da Lei 9.099/95, que assim dispõe: “Art. 

20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz”. O novo Código de Processo Civil, em seus artigos 355, II, e 344, nos 

traz o seguinte: “Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, 

proferindo sentença: (...) II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.” “Art. 

344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

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

Diante da inércia da parte requerida, esta abdicou de quaisquer defesas 

quando da ausência de contestação ao pleito, ocasião em que restou 

estabelecida a sua revelia. No mérito reclama a empresa autora ter sido 

vítima de publicações infundadas por parte do requerido, através do sua 

página Alta Floresta Atenta. Aduz que na data de 1 de Abril de 2017 a 

empresa autora por meio de seus clientes teve conhecimento de uma 

notícia no site www.altaflorestaatenta.com.br, bem como na rede social 

facebook :@altaflorestaatenta, acusando e denegrindo sua imagem e 

credibilidade. Ademais, a empresa autora demonstrou que houve uma 

grande repercussão negativa por todas as redes sociais e seus 

seguidores, acerca da procedência dos alimentos do Mercado Araguaia. 

Como se observa, o mérito da controvérsia trata de hipótese de aparente 

colisão de duas garantias constitucionais, quais sejam o direito à 

informação da empresa jornalística ré, o direito à imagem e a honra e à 

vida privada da empresa autora. Com base em tais garantias, é possível 
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dizer que é assegurado à imprensa ampla liberdade de expressão, 

compreendendo informações, opinião e crítica jornalística, fulcrada no 

direito de noticiar fatos verídicos e criticá-los. Esse direito à liberdade de 

informação vale ressaltar, possuem duas vertentes, quais sejam o direito 

de informar, que é do órgão de imprensa, e o direito de ser informado, que 

pertence ao próprio cidadão, conforme bem assinala Sérgio Cavalieri Filho: 

O direito de informar é dos órgãos de imprensa, direito esse que está 

também contemplado no art. 220 e 1º da Constituição. O direito à 

informação (ou de ser informado) é do cidadão, um direito difuso de que 

são titulares todos os destinatários da informação. Por isso quem informa 

tem compromisso com a verdade. O recebedor da informação (o cidadão) 

necessita do fato objetivamente ocorrido para estabelecer a sua cognição 

pessoal e para que possa elaborar a sua percepção sobre o mesmo fato, 

de modo a forma sua convicção sem qualquer interferência (Grandinetti, 

ob. Cit. 25) (Programa de responsabilidade civil. 10. ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Atlas, 2012, p. 122). O direito à liberdade de informação jornalística, 

porém, como todo direito constitucional, não é absoluto, encontrando 

restrições em outros direitos fundamentais. Dentre os diversos limites à 

liberdade de expressão, encontram-se os direitos da personalidade, mais 

especificamente aquele relativos à honra, à intimidade e à imagem, 

conforme o próprio 1º do art. 220 da CF/88 anuncia. Percebe, portanto, 

que a primeira limitação à liberdade de informação reside no compromisso 

com a verdade. Não havendo a necessária veracidade das informações 

não há sequer falar em colisão de direito constitucionais, mas sim em 

verdadeiro abuso de direito de informar, gerando com isso o dever de 

indenizar. Não obstante correntes divergentes sobre a questão é 

necessário salientar que não se exige do jornalista a prova inequívoca da 

veracidade dos fatos objetos da reportagem, mas sim um compromisso 

ético com a INFORMAÇÃO VEROSSÍMEL. Somente estará caracterizado o 

abuso de direito quando a matéria inverídica for publicada dolosamente ou 

com evidente falta de diligência na averiguação da fidedignidade da 

informação. Ainda sobre o assunto, colhe-se de paradigmático julgado 

(Resp n. 984.803), em que a Min. Nancy Andrighi bem situa a questão: “4. 

A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois 

a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião 

pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação 

verdadeira é relevante para o convívio em sociedade. 5. A honra e imagem 

dos cidadãos não são violados quando se divulgam informações 

verdadeiras e fidedignas a seu respeito e que, além disso, são do 

interesse público. 6. O veículo de comunicação exime-se de culpa quando 

busca fontes fidedignas, quando exerce atividade investigativa, ouve as 

diversas partes interessadas e afasta quaisquer dúvidas sérias quanto à 

veracidade do que divulgará. [...] 8. A diligência que se deve exigir da 

imprensa, de verificar a informação antes de divulgá-la, não pode chegar 

ao ponto de que notícias não possam ser veiculadas até que haja certeza 

plena e absoluta da sua veracidade. O processo de divulgação de 

informações satisfaz verdadeiro interesse público, devendo ser célere e 

eficaz, razão pela qual não se coaduna com rigorismos próprios de um 

procedimento judicial, no qual se exige cognição plena e exauriente acerca 

dos fatos analisados. (REsp 1297567/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013) Não obstante 

se reconheça que o veículo de comunicação possa se eximir de culpa, em 

relação a matéria jornalística inverídica publicada, quando demonstrar que 

foi diligente na averiguação da idoneidade dos fatos antes de sua 

publicação, bem como que foram obtidos de fontes fidedignas, inexistindo 

nos autos elementos que revelem a necessária cautela, não há falar em 

ausência de responsabilidade do comunicador, devendo o ofendido ser 

indenizado pelo danos morais suportados. Arbitro a indenização a título de 

danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como forma de 

compensar o dano a imagem do MERCADO ARAGUAIA, além do intuito de 

alertar o ofensor a não reiterar a conduta lesiva a quem quer que seja. II - 

Dispositivo Ante o exposto, confirmo a tutela provisória deferida no ID n.º 

10467556 e JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, com 

base no art. 487, inciso I do NCPC, para: a) CONDENAR o requerido Sr. 

José Aparecido da Silva a pagar à empresa autora o valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do 

STJ); b) CONDENAR o réu Sr. José Aparecido da Silva na obrigação de 

FAZER, ou seja, retirar de sua rede social todo conteúdo ofensivo em 

desfavor da empresa autora, a fim de reestabelecer sua a honra 

subjetiva, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária 

no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Inexistindo condenação em 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95), aguarde-se o trânsito em julgado da presente sentença. 

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

o presente projeto de sentença à homologação do Juiz Togado, para que 

surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). Taciane Fabiani Juíza 

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

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

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

Floresta/MT, 31 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

ELIELETRO ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CRISTINA SAVEDRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 16:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (REQUERENTE)

RAFAELA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (REQUERENTE)

RAFAELA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 16:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-47.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA NOLL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

junho de 2018, às 15:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON MATEUS CELESTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 20 de 

junho de 2018, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000801-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

junho de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

junho de 2018, às 15:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000993-32.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BIANCHINI SERAFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 

12547302/12549274, foi interposto tempestivamente, haja vista que foi 

protocolado antes da sentença que rejeitou os embargos. Certifico ainda, 

que a guia única de n.º 30207, foi devidamente recolhida. Certifico que 

procedo a intimação da Parte Recorrida/autora, do inteiro teor do Recurso 

apresentado no ID de nº 12547302/12549274, bem como, para, querendo, 

apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 10 de 

maio de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENDRICK BOCARDI BITELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor do 

despacho de ID nº 13100968.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000252-55.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NEUZA MARIA JOSEFA DA 

SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento 

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

Civil. I – Mérito No mérito afirma a autora ter sido negativada indevidamente 

pela empresa requerida, pois não adquiriu serviços na modalidade 

pós-paga, tendo em vista o uso do terminal n.º (66) 98102-6210 pré-pago. 

Por outro lado, a ré não contesta os pedidos do autor de forma específica 

e limita-se a afirmar a inexistência do dever de indenizar, isto é, opôs 

somente termos técnicos sem adentrar especificamente ao mérito, e não 

anexou aos autos qualquer documento que comprove o débito lançado no 

órgão protetor do crédito. Em se tratando de relação tipicamente 

consumerista, e havendo manifesta hipossuficiência do consumidor em 

relação à ré, cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a 

disposição do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente lançado em cadastro 

restritivo de crédito em razão de dívida não contraída por ela, uma vez que 

não contratou (ou se utilizou) dos serviços prestados pela ré. Na linha da 

jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a 

contratação de serviços calcada em informações de terceiros, gera 

responsabilidade à empresa prestadora de serviços, por não ter tido a 

cautela de confirmar os dados do adquirente. Em outras palavras, a 

jurisprudência se consolidou no sentido de que a responsabilidade do 

fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido o nome do 

consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, em decorrência 

de fato de terceiro que fraudulentamente conseguiu obter documentos 

pessoais da vítima. Nesse sentido: AÇÃO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO 

OU AGRAVO INTERNO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS 

FRAUDULENTOS – FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL – 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - NOME DO CONSUMIDOR 

ENCAMINHADO AO SPC/SERASA - ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – 

DANOS QUE INDEPENDEM DE COMPROVAÇÃO - VALOR DA 

CONDENAÇÃO PONDERADO E RAZOÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA 

MANTIDA – RECURSO INTERNO IMPROVIDO - O fato de terceiro, que 

fraudulentamente consegue obter documentos pessoais, fazendo com 

que o nome do consumidor seja encaminhado aos órgãos de proteção ao 

crédito é previsível e não afasta a responsabilidade do fornecedor de 

bens e serviços". (TJMT - AgRg 5862/2009 - Rel. João Bosco Soares da 

Silva - DJe 12.01.2010 - p. 90). (g.n). RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 
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PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES 

QUESTIONADAS JUDICIALMENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. 

Demonstrado nos autos que as demais anotações foram questionadas 

judicialmente, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior 

Tribunal de Justiça. A inclusão do nome do consumidor no cadastro dos 

serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, 

configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar 

por dano moral, na modalidade "in re ipsa". O valor da indenização por 

dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e 

razoabilidade. (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, Recurso Inominado nº 

0021739-63.2011.811.0001, Relator Dr. Valmir Alaércio dos Santos, j. 24 

de setembro de 2013). Na espécie, o dano moral prescinde de 

comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) indevida do 

nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito (dano moral in re 

ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores 

e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

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

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

relação jurídica bem como do débito no valor de R$ 29,75 (vinte e nove 

reais e setenta e cinco centavos) referente ao contrato n.º 

GSM0111270894098; b) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos 

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

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

(Súmula 54 do STJ). Sem custas processuais e honorários advocatícios, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001235-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GERONIMO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001235-88.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ANA CLAUDIA GERONIMO DA 

COSTA EXECUTADO: DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME 

Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 8 de maio 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PARRA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000816-68.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ALEXANDRE PARRA 

CAMARGO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. CITE-SE o 

executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação de 

fazer constante no título executivo, sob pena de incidência de multa diária 

que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 461, §5º do 

Código de Processo Civil. Concomitantemente, INTIME-SE a parte 

executada para, no mesmo prazo acima assinalado, efetuar o pagamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 8 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA 

E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010907-35.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (EXECUTADO)

SONY BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HERMANNY OAB - RJ103811 (ADVOGADO)

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada, na pessoa de 

seu(a) Advogado(a), para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010343-90.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010343-90.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE GOMES DOS SANTOS 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

Registro que o prazo para oferecimento de embargos à execução será de 
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15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

credor para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar novo cálculo 

atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, que incidirá 

apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a espécie de 

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

de direito. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 8 de maio 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001091-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001091-17.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA SILVA CASTRO 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Em análise do feito, verifica-se que a parte 

autora interpôs Recurso Inominado, deixando, no entanto, de efetuar 

regularmente o recolhimento do preparo, consoante se verifica da certidão 

contida na movimentação nº. 12507507. Conforme preconiza o artigo 42, § 

1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento do preparo será efetuado, 

independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes 

à interposição do recurso, sob pena de deserção. Nesse sentido é a 

orientação do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, por meio 

do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O recurso Inominado será julgado 

deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua 

respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual 

modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, verifica-se que, decorrido o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte recorrente não efetuou o 

recolhimento do preparo e a sua respectiva comprovação. Desta feita, 

tenho que o recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de 

admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. Intime-se. 

Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 10 de maio de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-87.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000957-87.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. INDEFIRO o pedido de 

reconsideração apresentado através do ID nº 11794360, pelas razões já 

expostas na decisão de ID nº 11490686. Ademais, verifica-se que a parte 

autora interpôs Recurso Inominado, deixando, no entanto, de efetuar 

regularmente o recolhimento do preparo, consoante se verifica da certidão 

contida na movimentação nº. 11087262. Conforme preconiza o artigo 42, § 

1º, da Lei nº 9.099/95, o recolhimento do preparo será efetuado, 

independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes 

à interposição do recurso, sob pena de deserção. Nesse sentido é a 

orientação do Fórum Nacional dos Juizados Especiais – FONAJE, por meio 

do Enunciado nº 80: “Enunciado nº 80 - O recurso Inominado será julgado 

deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua 

respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).” De igual 

modo dispõe a Súmula nº 08 da Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, verifica-se que, decorrido o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a parte recorrente não efetuou o 

recolhimento do preparo e a sua respectiva comprovação. Desta feita, 

tenho que o recurso não preenche um dos pressupostos objetivos de 

admissibilidade, qual seja, o preparo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, NÃO RECEBO o recurso inominado. Intime-se. 

Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de maio de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000559-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS BROCHINI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada, na pessoa de 

seu(a) Advogado(a), para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescido de custas processuais, se houver, sob 

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

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 60794 Nr: 355-94.2009.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dair Deitos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

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

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seus 

advogados, para no prazo de 5 dias, esclarecer o pedido de fls. 101, sob 

pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 64326 Nr: 3366-34.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa dos Pequenos e Médios 

Agricultores de Carlinda Ltda - Coopemac, Juscelino Alves da Rocha

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

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

 Certifico que procedo a intimação da parte executada, na pessoa de seus 

advogados, para no prazo de 15 dias, para, querendo, apresentar nova 

relação de bens ou ainda, proposta de parcelamento do valor devido, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 49139 Nr: 1311-81.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaldo Hortencio do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Rech - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 5 dias, apresentar valor atualizado do débito 

e requerer o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 156608 Nr: 4328-76.2017.811.0007

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Claudino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da Vítima, para 

comparecer à audiência, designada para o dia 20 de junho de 2018, às 

14h00min.

PRISLENE PAIVA

ESTAGIÁRIA

MATRÍCULA 34917

5ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117050 Nr: 5174-98.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Salbego Carrion, Ubiratã José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

Alberti - OAB:12262

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UBIRATÃ JOSÉ FERREIRA, Cpf: 

03281610129, Rg: 1904801-7, Filiação: José Laurindo Ferreira e Anair 

Pimentel Ferreira, data de nascimento: 28/07/1988, brasileiro(a), natural de 

Alta Floresta-MT, solteiro(a), produtor rural, Telefone 66 9213 0092. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR O RÉU UBIRATÃ JOSÉ FERREIRA, 

ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, ACERCA DA 

SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA NOS AUTOS, ABAIXO 

TRANSCRITA..

Sentença: 1.RelatórioTrata-se de denúncia em face de Tiago Salbergo 

Carrion, nascido em 07.04.1996, e Ubiratan José Ferreira, nascido em 

28.07.1988, imputando-lhes fatos subsumíveis às hipóteses do art. 157, 

§3º, última parte, e §2º, II c/c art. 29, e art.61, II, ‘c’, todos do CP, 

perpetrado em 27.07.2015 contra a vítima Geraldo Antônio do Carmo 

(fls.5/8).Auto de prisão em flagrante delito (fl.9), com documentos 

inquisitoriais e relatório final do Delegado de Polícia (fls.10/65). Ofício com 

laudo necroscópico (fls.68/78). Cota ministerial (fls.79/81). Prisão em 

28.07.2014.Decisão de recebimento da denúncia em 9.9.2014, (fl.84). 

Decisão de homologação da prisão e conversão da prisão para preventiva 

em face dos denunciados (fls.86/87). Mandados de prisão cumpridos 

(fls.88/91).Mandado de citação dos réus cumprido (fls.94/95). Resposta à 

acusação (fl.96). Decisão afastando absolvição e designando audiência 

(fl.97). Termo de audiência com instrução oral (fls. 106/108). Decisão 

mantendo a segregação cautelar do denunciado Ubiratã (fl.118). Pedido e 

revogação da prisão (fls.125/138), com manifestação ministerial contrária 

ao pedido (fls.140/141). Decisão mantendo a prisão preventiva 

(fls.142/143). Continuação da instrução oral (fls.175/178). Por meio de 

memoriais (fls. 179/207), o Ministério Público requer a procedência da 

peça vestibular a fim de condenar o denunciado, no art. 157, §3º, última 

parte c/c art. 61, II, alíneas ‘c’ e ‘f’, todos CP, em concurso material com o 

art. 211 do CP e as implicações da Lei 8.072/90. Em memoriais escritos 

defensivos em relação ao denunciado Ubiratan (fls. 232/239), postula-se 

absolvição por estar provada a sua não participação na empreitada 

criminosa, vez que o laudo pericial do local do crime indica que a 

execução foi levada a cabo de maneira solitária, não havendo indícios de 

pluralidade de agente, ou absolvição por ausência de prova da sua 

participação no crime. Postula a instauração de incidente de insanidade 

mental em relação a Ubiratan, com a suspensão do feito. Subsidiariamente, 

postula o reconhecimento da inexistência de prova acerca da intenção de 

praticar o crime, remetendo os autos ao MP e por último a expedição de 

alvará de soltura.Em relação ao denunciado Tiago, postula a absolvição 

nos termos do artigo 386, V e VII do CPP. Subsidiariamente, requer a 

aplicação da pena mínima e o direito de recorrer em liberdade 

(fls.240/280). Em 11.03.2015 foi proferida sentença (fls. 282/301) 

absolvendo o denunciado Ubiratã José Ferreira pelos crimes tipificados no 

art. 157, § 3º, in fine, e art. 211, ambos do Código Penal, nos termos do 

art. 386, inciso VII, do CPP. Quanto ao acusado Tiago Salbego Carrion foi 

efetuada a desclassificação para o delito tipificado no art. 121, § 2º, 

incisos III e IV c/c art. 61, inciso II, alíneas “c” e “f”, todos do Código Penal, 

sendo, por via de corolário pronunciado pelo referido tipo penal.A Defesa 

do acusado Tiago Salbego Carrion interpôs recurso em sentido estrito (fls. 

308/351). O Ministério Público interpôs recurso de apelação (fl. 52). Em 

sede do acórdão proferido nos autos da apelação criminal nº 

157504/2015, manejada pelo Ministério Público, a sentença de fls. 282/301 

foi integralmente anulada, determinando o retorno dos autos à primeira 

instância para fins do art. 384, do CPP.Às fls. 515/516 o Ministério Público 

apresentou aditamento à denúncia, narrando os fatos da seguinte 

forma:“(...)II- DOS FATOS IMPUTADOSNo dia 27 de julho de 2014, por volta 

de 22:00 horas, na Rua Frei Henrique de Coimbra, s/nº, no Bairro Jardim 

Imperial, nesta cidade de comarca de Alta Floresta, os denunciados TIAGO 

SALBEGO CARRION e UBIRATÃ JOSÉ FERREIRA, conscientes e 

dolosamente, imbuídos de inequívoco “animus necandi”, mediante recurso 

que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de um pedaço de madeira 

com pregos, ceifaram a vida de Geraldo Antônio do Carmo por meio cruel, 

com intenso sofrimento (espancamento).Conforme se depreende do 

autuado, o denunciado TIAGO SALBEGO CARRION era neto da vítima 

Geraldo Antônio do Carmo.Na indigitada data e hora, os denunciados 

estavam na residência da vítima, momento em que o denunciado UBIRATÃ 

desferiu golpes com um pedaço de madeira com pregos na cabeça da 

vítima, a qual se encontrava deitada em seu quarto.Ainda, emerge do 

autuado que o denunciado TIAGO desferiu diversas facadas nas costas 

da vítima e, na sequência, juntamente com o denunciado UBIRATÃ, 

removeram o corpo de dentro da residência, colocando no porta malas do 

veículo da vítima (um táxi).Ato contínuo, os denunciados abandonaram o 

referido veículo num lugar ermo, um loteamento próximo do Bairro Vila 

Nova, com o corpo da vítima dentro do porta malas, o qual só foi 

encontrado no dia seguinte por volta das 08 horas, quando a Polícia Militar 

foi acionada via ligação anônima.Existem no feito em tela elementos 

robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, 

caracterizados pelas declarações das testemunhas 10/11, 37/38-IP, 

Laudo Pericial de Necrópsia de fls. 73/78 e declarações das testemunhas 

em juízo às fls. 106/108 e 178.“Ex positis” e, pelo que mais consta no 

incluso autuado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia 

TIAGO SALBEGO CARRION e UBIRATÃ JOSÉ FERREIRA, supra 

qualificado, como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos III e IV, 

c/c art. 61, II, “c” e “f”, e art. 211, todos do Código Penal pátrio, com as 

implicações e gravames da Lei Federal nº 8.072/90.”A Defesa se 

manifestou na forma do art. 384, § 5º, do CPP, às fls. 518/519.Em 

15.02.2017 foi proferida decisão recebendo o aditamento de fls. 

515/516.Em 10.03.2017 foi realizada audiência de instrução, azo em que a 

defesa do acusado Ubiratã José Ferreira se manifestou sobre o 

aditamento (art. 384, § 5º, do CPP); foram inquiridas testemunhas; o 

Ministério Público ratificou em memoriais o disposto no aditamento de fls. 

515/516; a Defesa de Ubiratã José Ferreira ratificou as alegações de fls. 

232/239; foi encerrada a instrução criminal e concedida vista à defesa do 

acusado Tiago Salbego Carrion para alegações finais.Em sede de 

alegações finais apresentadas na forma de memoriais às fls. 539/540, a 

Defesa de Tiago Salbego Carrion se reservou ao direito de demonstrar 

sua tese defensiva em plenário do Júri.Vieram os autos 

conclusos.2.FundamentaçãoDa materialidadeRestou apurado, do conjunto 

probatório emergente dos autos, que a vítima foi golpeada em várias 

regiões do corpo, como crânio, tronco e outras, conforme mapa 

topográfico de fl.75, causando ferimento grave e choque hipovolêmico, 

que ocasionou em sua morte, como descreve o exame necroscópico de 

fls.73/75.A materialidade restou comprovada pelos laudos de exame de 

corpo de delito de fls.73/74 e certidão de óbito de fl.78.Conforme mapa 

topográfico de fls.75/76, houve ferimento cortante na região frontal, 
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torácica, pariental, occciptal, escapular, dorsal e lombar.Há, ainda, 

depoimentos inquisitoriais e judiciais.Dos indícios de autoriaDo acusado 

Ubiratã José FerreiraNo que tange ao acusado Ubiratã José Ferreira em 

sede de análise do recurso de apelação criminal nº 157504/2015, à 

unanimidade a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, além de anular a sentença proferida anteriormente 

reconheceu presentes indícios suficientes de autoria e materialidade para 

a pronúncia não só do réu Tiago Salbego Carrion, como também do 

acusado Ubiratã José Ferreira pelo crime de homicídio perpetrado contra a 

vítima Geraldo Antônio do Carmo.Vejam-se trechos do acórdão de fls. 

497/506:“(...) Conclusivamente, à mingua de provas do delito de roubo e, 

em face do que havia nos autos à título de provas quanto ao delito de 

homicídio estaria correta a pronúncia, não só de Tiago Salbego, mas 

também de Ubiratan José Ferreira, porquanto, incide em casos tais a 

parêmia “in dubio pro societate”, visto que para a pronúncia basta a 

existência de prova da materialidade e indícios da autoria, uma vez que a 

sentença de pronúncia é de natureza provisional, na qual se realiza mero 

juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza 

necessário para a condenação (fls. 14/15- Acórdão)."“(...) No caso em 

tela, diante dos fortes indícios de autoria do delito de homicídio, qualificado 

ou não, por parte do Apelante Tiago e do acusado Ubiratan, repito, incide 

na espécie o instituto da mutatio libeli, devendo os autos serem remetidos 

ao órgão ministerial para aditamento da denúncia (fl. 20-Acórdão).”Deste 

modo, considerando a realização da mutatio libelli pelo Ministério Público 

amoldando a conduta do acusado ao crime de homicídio qualificado e, 

considerando que, da análise das provas o órgão de segundo grau de 

jurisdição concluiu pela presença de indícios de autoria relacionados ao 

acusado Ubiratã José Ferreira encampo as razões detalhadamente 

expostas às fls. 497/506 e pronuncio o referido acusado pelo crime de 

homicídio perpetrado contra a vítima Geraldo Antônio do Carmo.Do 

acusado Tiago Salbego CarrionConsta no aditamento à denúncia de fls. 

515/516 que no dia dos fatos o denunciado UBIRATÃ JOSÉ FERREIRA 

juntamente com o denunciado TIAGO SALBEGO CARRION, conscientes e 

dolosamente, imbuídos de inequívoco “animus necandi”, mediante recurso 

que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Geraldo Antônio do 

Carmo por meio cruel, com intenso sofrimento.Quanto ao denunciado Tiago 

Salbego Carrion, narra a denúncia que ele desferiu várias facadas nas 

costas da vítima, levando-a a óbito.Narra, outrossim, que após terem 

golpeado fatalmente a vítima os acusados ocultaram o cadaver da vítima 

no porta- malas do seu próprio veículo e o abandonaram em local 

ermo.Analisando o contexto probatório constante dos autos, detectam-se 

presentes indícios fortes de dolo de matar, apesar da negativa do 

denunciado de sua participação. Importante ressaltar que os 

pressupostos da pronúncia são indícios suficientes que comprovam o dolo 

de matar, hipótese processualmente típica do art. 419, CPP, verbis:Art. 

419.Quando o juiz se convencer, em discordância com a acusação, da 

existência de crime diverso dos referidos no § 1o do art. 74 deste Código 

e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o 

seja. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)A existência do crime 

encontra-se provada pela declaração de óbito (fl. 78) e pelo laudo de 

necropsia (fls. 73/77), conforme já mencionado. Quanto à autoria, apesar 

de o denunciado negar a prática do delito, a negativa se torna irrelevante 

quando confrontada com os indícios seguros, suficientes a comprovar 

sua autoria.Mister destacar, nas declarações do denunciado, o trecho em 

que afirma que morava na residência da vítima, e, que no dia dos fatos 

saiu para buscar cerveja e nesse intervalo ao chegar à residência 

presenciou sangue para todos os lados.No mesmo depoimento, embora 

tenha negado inicialmente ter sido autor do delito, o acusado em dado 

momento do seu interrogatório confessou que após ter acabado o efeito 

da droga “caiu a ficha” que tinha matado o seu pai.Vejam-se 

trechos:“(1’30’) Pergunta: O senhor confessa de fato que praticou esse 

crime contra o senhor Geraldo? Resposta: Não, não pratiquei esse crime; 

Pergunta: O senhor estava aonde no dia do crime? Resposta: No momento 

eu estava em casa e eu saí pra comprar cerveja e quando eu voltei só 

estava o sangue e o corpo não estava mais na hora lá, aí eu fiquei em 

pânico estava drogado, aí eu subi no forro, aí eu usando a droga e tinha 

droga e eu fiquei fumando, aí no outro quando acabou a droga e acabou o 

efeito da droga aí que caiu a ficha; Pergunta: caiu a ficha do que? 

Resposta: Que tinha matado o meu pai, que é considerado como meu pai e 

a polícia entrou pra dentro falando você matou seu pai e eu não matei; 

Pergunta: Mas como o senhor sabia que ele tinha morrido? Resposta: 

Porque estava cheio de sangue eu acho no chão; Pergunta: mas o corpo 

não estava lá? Resposta: não estava; Pergunta: E o carro? Resposta: 

Também não estava; Pergunta: Quando o senhor saiu pra comprar essa 

cerveja o senhor saiu pra compra de carro de moto de carona? Resposta: 

De moto; Pergunta: Era comum o senhor usar o carro do senhor Geraldo? 

Resposta: De vez enquanto ele deixava eu dirigir o carro dele; pergunta: 

As suas vestes estavam suja de sangue quando a polícia chegou? 

Resposta: Não; Pergunta: Não tinha roupa sua suja de sangue? Resposta: 

Não; pergunta: Tinha um pedaço de madeira lá na sua casa que a polícia 

encontrou com sinais que tinha um prego, parece em um pedaço e madeira 

que aparentemente teria sido usada pra golpear a vítima a cabeça da 

vítima? Resposta: Não sei não; Pergunta: parcialmente queimado, lembra 

disso, quando o senhor foi preso a polícia encontrou lá na sua casa 

segunda consta aqui é um pedaço de madeira e um prego parcialmente 

queimado? Resposta: Sim estava queimado mesmo; Pergunta: O senhor 

disse pra polícia que teria usado aquele pedaço de madeira? Resposta: 

Não em momento nenhum usei aquela madeira; pergunta: Mas o senhor 

presenciou quando a polícia localizou? Resposta: Sim; pergunta: Quem 

que é ‘cabaço’? Resposta: Na verdade eu não conheço aquele cara não, 

quem conhece é o Ubiratã eles que anda junto; Pergunta: Porque que o 

‘cabaço’ foi mencionado nessa ocorrência então, quem mencionou o 

‘cabaço’? resposta: Os dois estava junto o Ubiratã e o ‘cabaço’; Pergunta: 

Quando o Ubiratã foi preso? Resposta: Não o Ubiratã foi preso o ‘cabaço’ 

não estava junto não o ‘cabaço’ sumiu; Pergunta: Quando eles estavam 

junto então? Resposta: Na noite do crime; Pergunta: Foi o Ubiratã e o 

‘cabaço’ que praticaram esse crime então? Resposta: Não eu não afirmo 

se foi eles não o Ubiratã, por causa que o Ubiratã nós encontrou ele lá na, 

não recordo muito bem o nome da lanchonete (...); (5’06’) pergunta: Sabe 

dizer se naquele dia que ele(avô) foi morto ele tinha dinheiro? Resposta: 

Não sei, mas tinha; Pergunta: Sabe dizer se esse dinheiro foi levado? 

Resposta: Foi; Pergunta: Sumiu o dinheiro? Resposta: Sumiu a polícia falou 

que sumiu o dinheiro (...); (8’45’) Pergunta: O senhor considerava o senhor 

Geraldo como seu avô? Resposta: Como pai (...)”.Os policiais que 

realizaram o flagrante delito do réu relatam que havia marcas de sangue 

na casa e que localizaram no quintal um pedaço de colchão queimado e a 

madeira possivelmente utilizada para golpear a vítima. Vejam-se 

trechos:Testemunha Darli:“(7’35’) Pergunta; Tudo que levou a prisão o 

Tiago teria sido somente a confissão dele, além disso tem mais alguma 

coisa? Resposta: Ele confessar e no local existia a questão de vestígio de 

sangue tinha o colchão que eles queimaram o pedaço de madeira que ele 

disse que aconteceu e realmente tinha esses vestígio a história que ele 

confessou tinha, esse sangue, tinha sangue na casa, os vestígio que 

tinha confirmaram a versão dele foi o que levou a prisão dele (...)”.A 

testemunha PM Vitor Hugo confirma os fatos relatados pela testemunha 

PM Darli, destacando-se, que ao aproximar da residência do denunciado 

Tiago, este correu para dentro da casa e se escondeu dentro do forro 

(3’40’).As testemunhas PM Walise e PM Michael confirmaram os fatos 

supramencionados.No relatório (fl.58) da perícia realizada na casa da 

vítima, demonstra-se: sangue na lateral da parede (fl.48); marcas de 

sangue na região anterior do guarda roupas, sendo que pela perícia o 

móvel passou por processo de alimpadura (fl.50); mancha de sangue na 

veste do tipo camiseta e uma capa de travesseiro (fls.51/52); marcas de 

sangue no piso do quarto que se iniciavam na região imediatamente sobre 

a área limítrofe da cama e se estendia para a região da porta de acesso 

ao cômodo e seguiam em direção até a porta de acesso a edificação, 

aproximadamente à 2,00m de acesso a esta, sendo que os peritos 

constaram, que toda a região do piso, acima descrita, passou por 

processo de alimpadura (fls.53/54).Os peritos nas fls.56/57 descrevem 

que na região póstero lateral direita do banheiro, recipiente plástico, do tipo 

‘bacia’ de cor predominante verde, sendo que em seu interior existia um 

par de calçado e uma cueca, vestes submersas em água, na qual fora 

adicionado sabão. Descrevem ainda que, devido à coloração que o líquido 

apresentava, em que tais vestes estavam submersas, inicialmente, 

estavam impregnados com material de cor vermelha que, diluída na 

solução de água, aparentava ser sangue.Os peritos constatam na região 

externa da casa, aproximadamente a 1,50m da porta de acesso da lateral 

esquerda da casa, impressão de solado de calçado, produzida por 

contato com fluído de cor vermelha, semelhante a sangue. Tal marca era 

compatível com o solado do calçado constatado no banheiro da 

edificação, acima mencionado.Considerando todas as circunstâncias 

acima destacadas, conjugadas com o fato de o denunciado residir no local 

do crime, sendo encontrado escondido no forro da residência no momento 

em que a polícia chegou, e em atenção o princípio ‘do in dubio pro 
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societate’, pautado no fato da existência de elementos probatórios de sua 

participação no crime, principalmente por ter tentando ocultar os vestígios 

do crime, conforme já mencionado, impõe-se a sua pronúncia.Os vestígios 

de alimpadura, que provavelmente não seriam feitos por quem não 

residisse no imóvel, o fato de o réu Tiago residir no imóvel e o fato de ter 

sido encontrado no imóvel após o crime, o fato de estar escondido no 

sótão, tudo isto configura um cenário indiciário forte o suficiente para 

atribuir a autoria ao réu. Com efeito, havendo indícios de dolo de matar, a 

pronúncia é o resultado que se impõe, devendo o Tribunal do Júri apreciar 

a hipótese: Ementa: RECURSO CRIME. DENÚNCIA. LATROCÍNIO. 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES, FURTO E OCULTAÇÃO 

DE CADÁVER. DÚVIDA QUANTO AO DOLO DO AGENTE. Não sendo 

possível afirmar, com absoluta segurança, neste momento processual, o 

dolo do recorrido e, tratando-se a sentença de pronúncia mero juízo de 

admissibilidade da acusação, deverá o Tribunal do Júri apreciar a 

hipótese. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70013458526, Primeira Câmara 

Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcel Esquivel Hoppe, 

Julgado em 21/12/2005)Ademais, inexistindo provas que corroboram com 

a versão do denunciado e presentes indícios fortes de sua autoria ou 

participação no delito, bem como da existência do crime o resultado 

jurídico é a pronúncia. Nesse sentido, STF, AI 742202 AgR / PE, 

d.j.:06/04/2010:EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, 

INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM BASE NO ARGUMENTO 

DE QUE OS REQUERIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 

APRESENTADOS PELO ORA AGRAVANTE NAS INSTÂNCIAS 

ANTERIORES, COM O INTUITO DE CORROBORAR SUA TESE DE LEGÍTIMA 

DEFESA NA FASE DA PRONÚNCIA, NÃO FORAM APRECIADOS. 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL NO SENTIDO DE QUE O 

ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE 

TODAS AS QUESTÕES QUE LHE SÃO APRESENTADAS E QUE, PARA A 

PRONÚNCIA, BASTAM A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE 

AUTORIA, NOS TERMOS DO ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

PRECEDENTES. 1. No que concerne à questão objeto do recurso 

extraordinário interposto pelo ora Agravante, novamente suscitada neste 

agravo regimental, o Tribunal a quo limitou-se a assentar que "o julgador, 

desde que fundamente a decisão, não está obrigado a analisar todas as 

regras legais e as alegações de fato invocadas pelas partes" e que a 

alegação de legítima defesa não deveria ser analisada na fase de 

pronúncia, uma vez "que exigiria uma detalhada apreciação das provas, o 

que seria inadmissível por suprimir a competência do Tribunal do Júri". 2. 

Não há divergência entre o que decidido pelo Tribunal a quo e o 

entendimento do Supremo Tribunal segundo o qual "o órgão judicante não 

é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela 

defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu 

convencimento" (AI 690.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 

23.5.2008) e "para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um 

acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da 

autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos 

termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de 

sua autoria" (RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, DJE 20.6.2008). 3. 

Agravo regimental ao qual se nega provimento. Das 

qualificadorasEfetuado o juízo de admissibilidade pautado na existência de 

indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, cabe averiguar, 

sucintamente, para não invadir a seara do mérito, a existência ou não de 

qualificadoras.In casu imputam-se aos acusados as qualificadoras 

previstas nos incisos III e IV, do § 2º, do art. 121, do CPP.Em razão do 

modus operandi, múltiplos golpes similares a espancamento, presente a 

qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, inc. III, CP). Considerando que a 

vítima estava deitada em sua cama, presente a qualificadora do recurso 

que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inc. IV, 

CP). Deste modo, não sendo manifestamente improcedentes as 

qualificadoras previstas nos incisos III e IV, do § 2º, do art. 121, do CP, 

mantenho-as incólume.Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso estampado no item ‘1’ do Incidente 

de Uniformização de Jurisprudência nº. 101532/2015, disponibilizado no 

DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017: “Somente 

se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando 

manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência 

constitucional do Tribunal do Júri.”Das agravantesQuanto às agravantes 

previstas no art. 61, II, “c” e “f”, do CP, em atenção ao disposto no § 1º, do 

art. 413, do CP, deixo de incluí-las na pronúncia, notadamente 

considerando que elas não integram e não constituem elementos do tipo 

penal imputado.Sobreleva ressaltar, outrossim, que a não inclusão da 

qualificadora na pronúncia não impede que seja sustentada em plenário 

pela parte interessada.Assim é o escólio da doutrina:“Como mero juízo de 

admissibilidade da acusação, a pronúncia não deve fazer remissão à 

aplicação da pena. Portanto, o juiz sumariante também não deve tratar de 

agravantes e atenuantes na pronúncia, seja porque tais circunstâncias 

não integram o tipo penal, não constituem elementos do crime, estando 

afetas, portanto, exclusivamente à pena, seja porque tais circunstâncias 

podem ser sustentadas em plenário pelas partes.” (Renato Brasileiro de 

Lima. Manual de Processo Penal. 4. ed. Salvador/BA: JusPodivm, 2016. p. 

1835-Ebook. Grifos nossos).Do delito conexo (art. 211, do CPP)É imputado 

de forma conexa o crime de ocultação de cadáver. Descreve a exordial 

que após terem encerrado o iter criminis do delito de homicídio removeram 

o corpo da vítima do locus delicti inserindo-o no porta-malas do veículo da 

própria vítima e o abandonando em local ermo.Atendendo-se à posição 

que imprime mais concreção garantista no direito penal, ingresso na 

análise do crime conexo: Ementa: TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. 

CRIMES CONEXOS. Mesmo que atraídos pela conexão, crimes outros, para 

que sujeitados ao Júri, não podem prescindir de avaliação na sentença de 

pronúncia, examinada a viabilidade da sua imputação. SENTENÇA 

ANULADA DE OFÍCIO. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70050348325, 

Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Brasil 

de Leão, Julgado em 31/10/2012) Neste compasso, o corpo inserido no 

veículo que abandonado foi em lugar ermo representa indício forte de 

ocultação de cadáver. Quanto à autoria, os mesmos argumentos 

empregados para fixar a autoria no homicídio são aplicáveis para o crime 

de ocultação de cadáver. Diante dos depoimentos das testemunhas 

supramencionadas, em especial o depoimento prestado pela testemunha 

Darli Aparecido do Carmo (fl. 107), presentes os elementos 

caracterizadores do delito previsto no art. 211, CP.Das teses da defesa 

Em atenção à justa exigência garantista de necessidade absoluta de 

discussão das teses, passo a analisá-las explicitamente, para evitar o 

vício de nulidade. Neste sentido, TJRS, Ap. Crim. 70009912346, 6ª Câm. 

Crim., Rel. Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, d.j. 27.09.05: AC Nº. 

70.009.912.346 AC/M 558 ¿ S 27.09.2005 ¿ P 24 APELAÇÃO CRIMINAL. 

FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INC. II, DO C.P.B.). 1. Preliminar 

recursal de nulidade da sentença por falta de enfrentamento de teses 

defensivas acolhida. Sentença que não enfrenta teses defensivas 

suscitadas nas alegações finais, viola o mandamento constitucional da 

fundamentação e os princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. 2. Em conseqüência, tendo em vista a fluência de prazo 

superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a data do 

presente julgamento, impende decretar a extinção da punibilidade da ré, 

ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (retroativa), pela 

pena in concreto (art. 109, inc. V, c/c o art. 110, § 1º, ambos do C.P.B), 

assim sufragando o princípio que veda a reformatio in pejus (indireta no 

caso) e os princípios da efetividade, da instrumentalidade das formas e da 

economicidade dos atos processuais. APELO PROVIDO.No caso em 

exame, a defesa do acusado Ubiratan ratificou as alegações de fls. 

232/239, na qual postulou a absolvição do acusado na forma do art. 386, 

incisos IV, V e VII. Afasto a tese supramencionada porquanto o art. 386, 

do CPP, não possui aplicabilidade na fase do sumário da culpa. Além 

disso, foram demonstrados indícios mínimos de seu envolvimento na 

prática do fato delituoso, de modo que, a confirmação ou não de sua culpa 

ficará a cargo do conselho de sentença, que, aliás, é o juízo natural da 

causa. Afasto, ainda, o pleito de instauração do incidente de insanidade 

mental do acusado Ubiratan José Ferreira, porquanto o documento 

indicado pela Defesa à fl. 229 foi lavrado em 06.08.2012, portanto, quase 

03 (três) anos anteriores à prática do crime, não havendo nos autos, 

qualquer elemento indicando séria dúvida quanto à higidez mental do 

referido acusado na época dos fatos ou atualmente.Nesse sentido:“Essa 

dúvida sobre a integridade mental do acusado, capaz de autorizar a 

instauração do incidente de insanidade mental, refere-se ao seu estado de 

saúde mental tanto à época do fato delituoso quanto ao momento atual, 

isto é, durante o curso do inquérito policial ou do processo judicial.” 

(Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal. 4. ed. Salvador/BA: 

JusPodivm, 2016. p. 1587-Ebook. Grifos nossos).Ressalta-se, outrossim, 

que quando interrogado em juízo à fl. 177, conforme armazenado em mídia 

digital, o referido acusado expressou-se verbalmente sem conotar 

qualquer distúrbio mental, exercendo sua autodefesa regularmente.Diante 
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disso, indefiro o pleito de instauração de incidente de insanidade mental 

quanto ao acusado Ubiratan José Ferreira.3.Dispositivo:a)Indefiro a 

instauração de incidente de insanidade mental quanto ao acusado Ubiratan 

José Ferreira;b)Nos termos do art. 413, do CPP, pronuncio os acusados 

Ubiratan José Ferreira e Tiago Salbego Carrion, como incursos no artigo 

121, §2º, incisos III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal; 

c)Intimem-se;d)Operada a preclusão, vistas às partes para fins do art. 

422, CPP;e)Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 09 de maio de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 116192 Nr: 4438-80.2014.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermeson Prisley Cavalcante do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:8061-B/MT, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho - OAB:4151/MT

 Processo nº 4438-80.2014.811.0007

Código 116192

5ª Vara

Vistos etc.

Visando dar cumprimento à decisão proferida no Expediente nº 

0016425-95.2018.811.0000, datada de 27/02/018, e Portaria nº 

260/2018-PRES, datada de 28/02/2018, nas quais este Magistrado foi 

designado para jurisdicionar, cumulativamente e em regime de 

cooperação, na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde até 

27/04/2018, redesigno a audiência anteriormente aprazada para o dia 05 

de junho de 2018 às 14h30min.

Proceda-se a secretaria as intimações e requisições necessárias.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 04 de março de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 153804 Nr: 2997-59.2017.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Fabricio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

11.111-B

 Processo n.º 3997-59.2017.811.0007

Código 153804

5ª Vara

VISTOS ETC.

Considerando a licença compensatória deste Magistrado no dia 

25/01/2018, REDESIGNO a audiência anteriormente aprazada para o dia 17 

de maio de 2018, às 16h00min.

Proceda-se a escrivania com as providências necessárias para a 

realização da audiência.

INTIMEM-SE.

COMUNIQUE-SE o Juízo deprecante.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 17 de janeiro de 2018.

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000130-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MARTINS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000130-13.2016.8.11.0007 BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO MARCELO DOS SANTOS MARTINS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado com o número do processo 

referente a condução do oficial de justiça até o endereço indicado nos 

autos como sendo Rod. MT-206, Zona Rural, Alta Floresta. O recolhimento 

da diligência deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias 

online – Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

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

posterior expedição do mandado. Nada mais havendo encerro o presente. 

Alta Floresta, 10 de maio de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002364-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON ALVES DE MOURA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1002364-31.2017.8.11.0007 BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ELTON ALVES DE MOURA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue um depósito identificado com o número do processo 

referente a condução do oficial de justiça até o bairro Setor B, Alta 

Floresta. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso http://www.tjmt.jus.br, no 

ícone emissão de guias online – Diligências – Emissão de Guia de 

Diligência, juntando aos autos o comprovante, de acordo com o artigo 649, 

§ 2º da CNGC/MT, para posterior expedição do mandado. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 10 de maio de 2018. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136709 Nr: 1243-19.2016.811.0007

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arisneide Simone Alves Damasceno, Maria Gleide Alves 

Damasceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soebras-Associação Educativa do Brasil, 

Isejan- Instituto Superior de Educação de Janaúba, Ufv- Universidade 

Federal de Viçosa

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

OAB:5956/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20
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Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Isejan- Instituto Superior de 

Educação de Janaúba, CNPJ: 22669915000127, brasileiro(a), Endereço: 

Rua Pio Xii, Nº 100, Cidade: Janaúba-MG

Valor das Custas Processuais:506,04 (quinhentos e seis reais com quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de folha 54-57. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e 

setenta e seis reais com oitenta e cinco centavos) para recolhimento da 

guia de custas e R$ 129,19 (cento e vinte e nove reais com dezenove 

centavos) para guia de taxa Judiciária. Fica cientificada de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item custas e taxas finais ou 

remanescentes, preencher os campos com o numero único do processo, 

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

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

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

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

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento

Prazo para pagamento:05

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

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

CNGC-TJMT

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

Administrativo III

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 165377 Nr: 1704-20.2018.811.0007

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EGdS, MABdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCLS, LSCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites - 

OAB:16211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a requerida Helen Cristina Lopes de Sá não foi 

localizada para ser citada pessoalmente, bem como diante da declaração 

de que encontra-se em local incerto e não sabido, DEFIRO o pedido de fl. 

269 e determino sua citação por edital, devendo ser observado fielmente o 

disposto no art. 257 do CPC.

O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que em 

caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, CPC).

Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pela 

requerida citada via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Terceira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Após, vistas ao Ministério Público para manifestação e conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 149665 Nr: 752-75.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Marcelo Bevervanço 

Junior - OAB:42.277/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que já houve o reconhecimento da existência de conexão 

entre os presentes Embargos à Execução e as ações anulatórias sob os 

ID´s 126747 e 127055 (conforme expresso às fls. 252/253), DEFIRO o 

pedido de fls. 255/257 c/c cópias de fls. 257v/297 e SUSPENDO o 

presente feito até que haja o julgamento dos recursos interpostos em 

ambos os feitos, o que deverá ser comprovado por qualquer das partes.

Após, intimem-se as partes para manifestação sobre o prosseguimento do 

feito e conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126737 Nr: 3406-06.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

OAB:14469-A/MT, Mauri Marcelo Bevervanço Junior - 

OAB:42.277/PR

 Vistos.

Tendo em vista que já houve o reconhecimento da existência de conexão 

entre o presente feito e as ações anulatórias sob os ID´s 126747 e 

127055 (conforme expresso às fls. 66/67), DETERMINO SUSPENSÃO do 

presente feito até que haja o julgamento dos recursos interpostos em 

ambos os feitos, o que deverá ser comprovado por qualquer das partes.

Após o julgamento dos recursos interpostos e o julgamento dos Embargos 

à Execução (ID 149665), intimem-se as partes para manifestação e 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 165758 Nr: 1901-72.2018.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liane Carla Zimpel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Pinto da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596/MT, JIANCARLO LEOBET - OAB:10718/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO FERREIRA ROQUE - 

OAB:16630-A

 Intimação do Procurador da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça às fls. 31, 

indicando novo endereço para a intimação da testemunha, tendo em vista 

a audiência designada para o dia 18/06/18.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134685 Nr: 152-88.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Carissimi Vesolhoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Gonçalves Luquine, Osvaldo Agnelli, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, 

Claudiode Souza

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:8.148/MT, ROLFF MILANI DE CARVALHO - OAB:84441

 Vistos em correição.

Recebo a inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante da 

presunção de veracidade da afirmação da Exequente (pessoa física) de 

que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15.

Cite-se, a requerida no endereço declinado à fl. 04, bem como os 

confinantes e os possuidores e os respectivos cônjuges (Súmula nº 263 

do STF).

Citem-se, por edital, eventuais interessados, observando-se quanto ao 

prazo o disposto no artigo 257, III do NCPC.

Consigno que deixo de nomear curador especial aos réus e interessados 

incertos citados por edital, por entender ser medida desnecessária.

Neste sentido segue a jurisprudência: "EMENTA: Usucapião - Réus e 

interessados incertos - Curador especial.- Aos réus e interessados 

incertos, citados por edital, não deve ser nomeado curador especial. Se é 

feita a nomeação ela deve ser excluída.- Se não era o caso de nomeação 

do curador especial não se pode conhecer do apelo por ele interposto." 

( T J M G ,  A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 1 . 0 3 9 4 . 0 5 . 0 4 8 8 6 3 - 1 / 0 0 1 - 

0488631-24.2005.8.13.0394 (1), Des.(a) Pedro Bernardes, Câmaras Cíveis 
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Isoladas / 9ª Câmara Cível, Publicação: 06/02/2012)

 Deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar se o requerente está exercendo 

a posse da área objeto desta ação.

Intimem-se a Fazenda Pública da União, Estado e Município de Carlinda 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem interesse na causa.

Intime-se o Douto Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134685 Nr: 152-88.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Carissimi Vesolhoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourdes Gonçalves Luquine, Osvaldo Agnelli, 

Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, 

Claudiode Souza

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:8.148/MT, ROLFF MILANI DE CARVALHO - OAB:84441

 Vistos..DEFIRO A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 2018, às 

14h30min, devendo o rol de testemunhas ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, de acordo com o §4º do artigo 357, do CPC.Deverão as 

partes apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, conforme o § 4º do art. 357 do NCPC.Consignando que, de acordo 

com o artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou 

intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as 

testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública serão intimadas pela via judiciária.Caso arroladas 

testemunhas residentes fora da Comarca, independentemente de novo 

despacho, EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de suas oitivas, 

consignando na deprecada a data designada para realização da audiência 

de instrução neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. 

INTIMEM-SE todas as partes e seus procuradores para comparecerem, 

consignando, nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do 

art. 385 do NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129761 Nr: 5005-77.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivens Ortigari Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Severo Moreira Fontana

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

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) JOÃO SEVERO MOREIR FONTANA (CPF: 465.796.489-53), 

nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 79/81 (R$ 173.286,92).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 47425 Nr: 6884-37.2006.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cuiabá Auto Ônibus Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATURNO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Lopes - OAB:31049/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 103, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

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

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

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

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67058 Nr: 150-31.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelito Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON GAETANO

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

OAB:14735-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:11324/MT

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) 

executado(s) MILTON GAETANO (CPF: 327.384.398-53), nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado às fls. 146/148 (R$ 163.821,11).

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

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

indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, 

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

endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes 

para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão 

ser, desde logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste 

em termos de prosseguimento no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 05 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5º, do art. 854, 

do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114076 Nr: 2535-10.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Lima da Silva

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 
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OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, 

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

Código de Processo Civil (NCPC), para DECLARAR como devido o valor 

total de R$ 41.569,53 (quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e nove 

reais e cinquenta e três centavos), calculados em 08/2017.Em razão da 

sucumbência, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC, condeno a 

Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso 

de execução R$ 3.493,87 (três mil, quatrocentos e noventa e três reais e 

oitenta e sente centavos), observado o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 

98 do atual CPC. Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte 

exequente para que apresente os seus dados bancários para o deposito 

judicial do valor objeto da presente execução. Consigno ainda que, haverá 

a expedição de RPV, sem a intimação da Procuradoria acerca da 

homologação do valor apresentado, eis que já o fez, através dos 

presentes Embargos.Após, quanto aos presentes Embargos, ao 

ARQUIVO, com as baixas pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 51963 Nr: 4151-64.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Gamba da Silva, Dirlei Gamba de Brito, 

Audemilson Alves de Brito

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 117).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos do 

artigo 921 do NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, certifique-se e intime-se 

a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 56736 Nr: 1359-06.2008.811.0007

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM, CdASdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

MARA DI GIULIO BOHAC - OAB:118.443/SP

 Intimação do Procurador da parte requerida, Dr. Nilton Nunes Gabriel, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias,informar o endereço atualizado da Sra. 

Clarice de Araujo Soares de Menezes, tendo em vista a diligência negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, cumprindo o determinado na decisão de fls. 614, 

para posterior intimação para comparecimento à audiência designada para 

o dia 21/05/2018.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 264280 Nr: 15689-02.2017.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Higgor João da Cunha Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos, e procedo a intimação da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da informação nº 

94/2018-DCA, juntada aos autos às fls. 46/48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 90533 Nr: 4381-47.2009.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, ISLEY SIMÕES DUTRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isley Simões Dutra de Oliveira - 

OAB:21.047, Jânio Paixão Lopes - OAB:7537 OAB-GO, Thiago 

Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Pois bem. Verifica-se que a decisão tomada pelo douto Magistrado que 

à época atuava na função correicional, não se pautou apenas por 

irregularidades constatadas na origem irregular da matrícula nº. 34.542, 

mas também em evidente violação aos Princípios da Continuidade, 

Legalidade e Disponibilidade, ocasião em que determinou o bloqueio de 

transcrições e matrículas que fazem parte da cadeia dominial, a fim de 

garantir a Segurança Jurídica. 9. Sendo assim, nota-se que o instrumento 

aviado pelo interessado não se presta a produzir o efeito pretendido. Isso 

porque, a fim de restaurar os efeitos do registro bloqueado, além da 

constatação da regularidade de sua cadeia dominial, seriam necessários 

cancelamentos e abertura de novos registros, a realização de diversas 

retificações em eventuais lançamentos equivocados efetuados em toda a 

sua cadeia dominial, o que não compete a este Juízo, uma vez que os 

pedidos de cancelamento, restauração ou retificação dos Registros 

Públicos devem ser decididos pelo Juízo Cível, nos termos do art. 292 da 

CNGC, que assim disciplina: “Os pedidos de restauração, suprimento, 

retificação, nulidade e cancelamento de registros públicos tramitarão 

perante os respectivos Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do 

COJE/MT.“ 10. Além do mais, a tutela proferida no ano de 2009 concluiu a 

prestação jurisdicional atípica do Juízo Corregedor Permanente. E, 

conforme previsão no art. 25 da CNGCE, o prazo de 10 dias que a parte 

interessada teria para recorrer esgotou-se muito antes da distribuição de 

seu petitório. 11. Não há, portanto, qualquer medida a ser tomada nestes 

autos, uma vez que a competência correicional no âmbito da Diretoria do 

Foro já se esgotou, razão pelo qual deverá a parte interessada buscar a 

defesa de seus interesses diretamente no Juízo Cível Competente. 12. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da parte requerente e determino a 

imediata devolução destes autos ao arquivo definitivo. 13. Intime-se via 

DJE. 14. Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192496 Nr: 12018-73.2014.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magno Fernandes Uemura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrea Humberta Nobre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista as frustradas tentativas de citação da Requerida (fls. 37 

e 65), INTIME-SE, pessoalmente, a parte Autora para que informe o CPF da 

parte Requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que seja viabilizada 

a consulta de seu endereço atual pelo Sistema INFOJUD.

2. Com as informações nos autos, voltem-me concluso para ulterior 

deliberação.
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3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254845 Nr: 9504-45.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Maria Santos da Silva, Espólio de Juracy 

Parreira da Silva, Rosineide Santos da Silva, Mariacy Santos da Silva 

Aquino, Elizete Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para comparecer na Secretaria e retirar os 

alvarás expedidos, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271639 Nr: 2054-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadia Silva Camara Cavalcante, Damário Cavalcante da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amable Gago Lopes

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de usucapião extraordinária proposta por NADIA 

SILVA CAMARA CAVALCANTE e DAMÁRIO CAVALCANTE DA SILVA em 

face de AMABLE GAGO LOPES.

2. Às fls. 46/47 foi encartada cópia da sentença proferida pelo Juízo da 4ª 

Vara Cível de Barra do Garças em 22 de junho de 2016, autos de código 

176936, na qual foi julgado extinto o processo com base no art. 485, III do 

Código de Processo Civil.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Ocorre distribuição por dependência quando tendo sido extinto o 

processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, nos termos do 

art. 286, inciso II, CPC/2015.

5. Em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se a existência de dependência 

da presente demanda com a ação de usucapião de código 176936, que 

tramitou na 4ª Vara Cível desta Comarca, cujo pedido e causa de pedir são 

os mesmos, razão pela qual deve a ação 271639 tramitar no mesmo juízo.

 6. Vale ressaltar que em ambos os feitos a pretensão formulada diz 

respeito ao usucapião do mesmo imóvel, não havendo dúvidas quanto à 

dependência das ações.

DISPOSITIVO

7. Diante do exposto, RECONHEÇO a dependência entre as ações já 

citadas, motivo pelo qual DECLINO da competência e DETERMINO a 

remessa destes autos à 4ª Vara Cível desta Comarca.

8. REMETAM-SE estes autos ao Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca.

9. PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias.

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277063 Nr: 5454-39.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leyllianne Cristina Ramos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Esta ação tramitará pelo rito comum.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 24 DE 

JULHO DE 2018, às 15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), nos termos 

do art. 334, do CPC/2015. Intime-se o autor por meio de seu advogado.

3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277021 Nr: 5426-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edegar Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Inácio Oliveira - 

OAB:RO 5872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido liminar.12.CITE-SE o Requerido EDEGAR FERREIRA DE SOUZA, no 

endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 24 DE JULHO DE 2018, ÀS 

14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), consignando as advertências 

legais, bem como CITEM-SE por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

e v e n t u a i s  i n t e r e s s a d o s  a u s e n t e s ,  i n c e r t o s  e 

desconhecidos.13.EXPEÇA-SE mandado de citação pessoal para os 

confinantes, na forma requerida na inicial (art. 246, §3º, 

CPC/2015).14.INTIMEM-SE, via postal, para que manifestem se têm 

interesse na causa os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado. Remetam-se cópias da inicial e documentos.15.Notifique-se o 

Ministério Público.16.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93414 Nr: 7195-32.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Constantini Rodrigues Cobranças - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Crispim Alves Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Rodrigues da Silva - 

OAB:186287/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Fabricia Barros de Paiva Barbosa - OAB:11872/MT, Flavianne Vaz 

Andrade - OAB:MT/1.2.988, Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 

20.350/O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC e do despacho retro, impulsiono os presentes autos 

para que se proceda a intimação da parte autora para que informe,no 

prazo de 15 dias, os dados bancários da conta e titular da mesma, para 

transferência dos valores vinculados nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93157 Nr: 6950-21.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Juarez dos Reis Guimarães, Marcos Herlei dos 

Reis Guimarães, Roberto Élito dos Reis Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Genésio José dos 
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Santos Júnior, Marco Antonio Mattos Bormio, Irani Clementina Benedetti 

Schimidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayr Duarte de Lucena 

Ribeiro Magalhães - OAB:MT 12.843, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação dos executados na pessoa de seu procurador, para no prazo 

de 15 dias pagar a dívida, conforme cálculo apresentado em fls. 505/508, 

nos termos do despacho de fls. 501/502.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266221 Nr: 16900-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozimon Dias de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00(dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 45610 Nr: 1284-15.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdSF, JNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNDS, JPdS, VADS, JNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, JODACY GASPAR DANTAS - OAB:10993/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – Cobrança de Autos

 Nos termos do artigo 152, VI do Código de Processo Civil, bem como do 

artigo 431 da CNGC/TJ/MT, procedo à intimação do(a) advogado(a) Sandro 

Luis Costa Saggin, para que devolva os autos acima epigrafados em até 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão dos mesmos (art. 234, §2º do 

novel CPC). Art. 431, da CNGC: “O Gestor judiciário manterá rigoroso 

controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 54816 Nr: 2281-61.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Fuganti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Patrício, Espolio de Nery Fuganti, 

José Carlos Fuganti, Sayonara Desirê Fuganti Beira da Silva, Innovare 

Administradora em Recuperação em Falência, Carlos Roberto Fuganti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Otavio Pereira Marques - 

OAB:22849-DF, João Pedro Marques - OAB:3763/MT, Rafael Duarte 

dos Santos - OAB:MT 19.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello - 

OAB:8798-A/MT, Pricila Tauil Adolf - OAB:16.693, STEFFANE D PAULA 

GOMES DOS SANTOS - OAB:19044/O, Stephania Ibiapino Ribeiro 

Morais - OAB:13.618-MT.

 VISTOS.

1. CUMPRA-SE, integralmente, as determinações de fls. 1.063/1.066.

2. Após, voltem-me concluso para análise dos pedidos de fls. 1.071/1.075, 

1.082/1.083 e 1.091.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271327 Nr: 1848-03.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afonso e Vieira Advogados Associados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orestes Junior Batista - 

OAB:216308/SP, Paulo Roberto Tupy de Aguiar - OAB:SP/66.479, 

Raphael Colombo Moreira - OAB:SP/325.927, Valner Sorrilha de 

Marchi - OAB:63365/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sílvio Carlos Affonso - 

OAB:SP/62.069

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para que se proceda 

a expedição de ofício para a Comarca Deprecante solicitando a intimação 

da parte autora para depósito de diligências nos autos, nos termos do 

impulsionamento retro, no prazo de 60 dias, sob pena de devolução da 

missiva sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265050 Nr: 16201-82.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multigrain S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walmir de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - 

OAB:9012-DF, EDSON STECKER - OAB:15382/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a depositar nos autos a diferença da diligência da 

oficiala de justiça para cumprimento do mandado - caso entenda pertinente 

-, conforme sua certidão retrolançada, no prazo de 05 (cinco) dias: "

"Certifico e dou fé que não foi possível proceder ao cumprimento do 

mandado de avaliação (carta precatória), tendo em vista que, segundo 

informações, os imóveis a serem avaliados localizam-se na “região das 

Sete “ e para efetuar a diligência é necessário percorrer aproximadamente 

440km (ida e volta), sendo necessário o depósito do valor de R$ 1.100,00 

( R$ 2,50 o km rodado, conforme tabela). Certifico também que fora 

depositado o valor de apenas R$ 325,00 (Trezentos e vinte e cinco reais), 

restando, portanto, que a parte interessada complemente o valor de R$ 

775,00. Assim, devolvo o mandado à Secretaria, ficando a disposição 

para o efetivo cumprimento tão logo seja complementado o depósito da 

diligência. ",

 através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em 

epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 54816 Nr: 2281-61.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Carlos Fuganti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Patrício, Espolio de Nery Fuganti, 

José Carlos Fuganti, Sayonara Desirê Fuganti Beira da Silva, Innovare 

Administradora em Recuperação em Falência, Carlos Roberto Fuganti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Otavio Pereira Marques - 

OAB:22849-DF, João Pedro Marques - OAB:3763/MT, Rafael Duarte 

dos Santos - OAB:MT 19.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello - 
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OAB:8798-A/MT, Pricila Tauil Adolf - OAB:16.693, STEFFANE D PAULA 

GOMES DOS SANTOS - OAB:19044/O, Stephania Ibiapino Ribeiro 

Morais - OAB:13.618-MT.

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora para retirar a 

carta precatória expedida para Comarca de Paratinga, ou juntar nos autos 

o comprovante das custas recolhidas, nos termos do Art. 1.210 da CNGC: 

Expedida a carta precatória, intimar a parte para diligenciar o seu 

cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em que a parte for 

beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234351 Nr: 12277-97.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 17.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte, 

CONDENO a parte requerida no pagamento do valor de R$ 6.750,00 (seis 

mil setecentos e cinquenta reais) em benefício da autora, a título de 

indenização do seguro DPVAT decorrente do falecimento de DANIEL 

FERREIRA DOS SANTOS, sobre o qual incidirão juros de mora a partir da 

citação (13/12/2016) e correção monetária pelo IPCA a partir da data do 

sinistro (07/03/2014), ficando resguardada a outra metade ao genitor do 

falecido, Sr, JOSÉ AMARO DOS SANTOS.18.Considerando a sucumbência 

recíproca, CONDENO as partes em litígio no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% (quinze) 

por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015), devendo 

ser suportados à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. No 

que diz respeito ao requerente, uma vez que beneficiário da assistência 

judiciária gratuita (fl. 24), SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, 

que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

o b r i g a ç õ e s  d a  r e q u e r e n t e . 1 9 . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.20.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221677 Nr: 3870-05.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dália Ferreira Messias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Silva - OAB:MT 8184-A

 22. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.23.Tendo em vista a 

sucumbência da Requerente, CONDENO-A no pagamento das custas e 

dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor 

atualizado da causa, com fundamento no art. 85,§2º, CPC/2015. 24.No 

entanto, considerando que a Autora é beneficiário da justiça gratuita, 

SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente (art. 

98,§3º, CPC/2015).25.DETERMINO seja restituído à Seguradora Ré 

eventual valor depositado a título de honorários periciais, cuja perícia não 

tenha se realizado. 26.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com 

as  ba i xas  e  ano tações  nece s s á r i a s . 2 7 . E x p e ç a - s e  o 

necessário.28.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208249 Nr: 8462-29.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSG, Adjair Gomes dos Santos, Marcia Silva dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 11.Diante disso, INTIME-SE o Requerido para que deposite os valores 

relativos aos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão da prova pericial.12.Após, CUMPRA-SE, integralmente os 

demais itens da decisão de fls. 353, levando-se em conta os quesitos já 

apresentados pelo Autor às fls. 354/355 e pelo Requerido às fls. 

360/361.13.Expeça-se o necessário.14.Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177207 Nr: 11391-06.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kênia Patrícia Gomes Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Silgran 

Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O

 VISTOS.

1.INTIME-SE as partes apeladas para apresentar contrarrazões as 

apelações correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

§1º, art. 1.010, CPC/2015.

2.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

3.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276935 Nr: 5373-90.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Núcleo de Prática Jurídica - 

Universidade Federal de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Destarte, pelos fundamentos acima expostos, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência. 12.CITE-SE a requerida, no endereço declinado na 

inicial, e INTIME-SE-A para audiência de conciliação / mediação que 

DESIGNO para o dia 24 DE JULHO DE 2018, ÀS 13h00min (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO).13.Saliento que o mandado de citação conterá apenas 

os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de 

cópia da petição inicial, assegurando ao réu o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, CPC/2015).14.Nesta 

oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 
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art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério 

Público. 15.FIXO os alimentos, majorando-os provisoriamente, no montante 

de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), correspondente a 

01 (um) salário mínimo vigente, que deverá ser repassado diretamente ao 

Requerente ou depositado em conta bancária a ser indicada por este, até 

o dia 10 (dez) de cada mês, em consonância com o disposto no artigo 4º 

da Lei 5.478/68, tendo em vista o conjunto probatório acostado aos 

autos.16.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272955 Nr: 2916-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Carmelita Sales Perna

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC Gomes Comércio Ltda, Adriana Maria da 

Conceição gomes, Domingos Sávio Gomes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicios Matos Pereira - 

OAB:13168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Cuida-se de ação de despejo, ajuizada por MARIA CARMELITA SALES 

PERNA, em face de AMC GOMES COMÉRCIO LTDA, representada pelos 

seus sócios DOMINGOS SÁVIO GOMES DOS SANTOS e ADRIANA MARIA 

DA CONCEIÇÃO GOMES.

2. Antes mesmo da citação dos requeridos, a parte autora desistiu da 

ação, pugnando pela extinção do feito, conforme consta na fl 105, 

alegando que o imóvel foi voluntariamente desocupado após o manejo da 

presente ação.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

4. SEM custas e honorários advocatícios, uma vez que não foi formada a 

relação processual.

5. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99803 Nr: 4806-40.2010.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Ana Candida de Jesus, Silva Ramos, Joana Luiza 

dos Santos, Rogério Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado

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

de Mato Grosso - OAB:, Domingos Savio de Souza - OAB:MT 

18.722, Lindalva de Fátima Ramos- Defensora Pública - OAB:DP, 

Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Ricardo Tibério - 

OAB:MT 12.498-B, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 VISTOS.

1. Diante dos documentos de fls. 232/234, INTIME-SE a parte Autora para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263181 Nr: 14982-34.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Marcelo dos Santos 

Queiroz - OAB:MT 22.580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a requerente possuir ainda dois irmãos não residentes 

no Brasil, que não apresentaram expressamente nos autos suas 

disposições de vontade, INTIME-SE a autora para que no prazo de 30 dias 

apresente referidas manifestações devidamente autenticadas para que 

sejam procedidas as deliberações necessárias.

2. EXPEÇA-SE o necessário. INTIME-SE. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265267 Nr: 16348-11.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável 

cumulado com partilha de bens, ajuizada por JACY PEREIRA DE SOUSA, 

em face de ELANIA OLIVEIRA DE ABREU.

2. Em audiência de mediação/conciliação, as partes compuseram acerca 

do reconhecimento e dissolução da união estável, bem como dispuseram 

sobre a partilha de bens, postergando a solução das demais questões de 

guarda e alimentos para processo diverso (fls. 26/27).

3. Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação 

do acordo, bem como pela extinção do feito (FL. 29.

4. Após, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, e tendo em vista estarem resguardados os 

interesses dos menores, bem como do membro ministerial, HOMOLOGO O 

ACORDO CELEBRADO às fls 26/27, para que produza seus efeitos legais, 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015.

5. SEM custas e honorários.

6. Expeça-se o necessário. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170640 Nr: 3063-87.2013.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozimon Dias de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Martins Felício

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A

 Vistos.

 1.RECEBO os embargos de declaração, uma vez que tempestivos (fls. 

163), e DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte contrária para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a possibilidade de 

efeitos infringentes, com fundamento no art.1.023, §2º, CPC/2015.

2.Decorrido o prazo, com ou sem resposta, CERTIFIQUE-SE e voltem-me 

conclusos para análise dos Embargos.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173200 Nr: 6366-12.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Aclécio Berlindo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donivaldo Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Arantes Bilego - 

OAB:23.624, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060, Rudinei 

Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030, Vanessa Cristina Moreira - 

OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA SUELY RAMALHO 

DOS S CORBELINO - OAB:5037

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de fls. 208/209, com fundamento no art.3º, §2º, 

CPC/2015.

2. DESIGNO audiência de conciliação PARA O DIA 26 DE JUNHO DE 2018, 

ÀS 15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175084 Nr: 8683-80.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelir Peter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Barraíta Belém Lunkes, Danilo Belem 

Lunkes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526-MT, Melchior Fulber Caumo

Melchior Fulber Caumo - OAB:9918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 Vistos.

 1.RECEBO os embargos de declaração, uma vez que tempestivos (fl. 

325), e DETERMINO a intimação da parte contrária para se manifestar a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista a possibilidade de 

efeitos infringentes, com fundamento no art.1.023, §2º, CPC/2015.

2.Decorrido o prazo, com a juntada da resposta ou sem, certifique-se e 

voltem-me conclusos para análise dos embargos.

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 433 Nr: 3776-24.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Moisés de Sousa Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, Claudia Costa Ferreira Fonseca - 

OAB:18.582 MT

 Vistos.

1.Em ação de execução de título executivo extrajudicial foi formulado pelo 

executado pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente, fl.116. 

Intimado, o exequente não se manifestou, fl.127.

2.É O RELATÓRIO. DECIDO.

3.A orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido 

de que a ocorrência da prescrição intercorrente será reconhecida quando 

o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do 

direito material vindicado, sendo prescindível a sua intimação pessoal 

prévia, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório (AgInt no 

REsp 1615303/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 11/05/2017).

4.No caso, o título exequendo é uma nota promissória, fl.07, cujo prazo 

prescricional da pretensão executória é de 03 anos (artigo 70 da Lei 

Uniforme de Genebra, Decreto nº 57.663/66 e AgInt nos EDcl no REsp 

1583753/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017).

5.Em abril de 2002 o feito foi arquivado, e só foi desarquivado em 

11/07/2017, a pedido da parte exequente, fl.116.

6.Nota-se, pois, o decurso de mais de 15 anos sem andamentos, pelo que 

configurada a prescrição intercorrente.

7.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, RECONHEÇO a 

prescrição intercorrente da pretensão executória, resolvendo o mérito da 

demanda, de acordo com o art.487, II, CPC/2015.

8.Em atenção ao princípio da causalidade, CONDENO o exequente no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO 

em 10% sobre o valor atualizado da execução, conforme art.85, §2º, 

CPC/2015.

9.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233478 Nr: 11599-82.2016.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mirelle Pereira Alves - OAB:MT 

14.989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de embargos à execução fiscal. Basicamente, são três as 

causas de pedir: i) impenhorabilidade de salário; ii) valores pertencentes a 

outrem, embora nas contas do executado; e iii) nulidade do processo 

administrativo fiscal, por cerceamento de defesa.

2.Recebidos os embargos, o Estado foi citado, tendo apresentado 

impugnação às fls.37/40, arguindo preliminarmente que a ausência de 

garantia integral do juízo impede o recebimento dos embargos à execução. 

No mérito, contesta as teses do embargante.

3.É O RELATÓRIO. DECIDO.

4.Com relação à ausência de garantia do juízo, o Superior Tribunal de 

Justiça já firmou o entendimento de que a insuficiência de penhora não 

obsta o recebimento dos embargos, já que eventual reforço pode ser 

realizado no decorrer do feito (REsp 1127815/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 14/12/2010).

5.Desse modo, REJEITO a preliminar aventada.

6.No que tange ao pedido de juntada do processo administrativo, a 

Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo 

ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada do 

processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia" 

(AgInt no REsp 1580219/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016).

7.INDEFIRO, pois, o pedido no sentido de obrigar o Estado juntar o 

procedimento administrativo que culminou na confecção da CDA.

8.Não havendo mais preliminares e nem questões processuais a serem 

examinadas de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

9.INTIMEM-SE as partes para, fundamentadamente, especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

10.Decorrido o prazo fixado, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178625 Nr: 582-20.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Injection-Car Peças e Serviços Ltda, Admilson 

Resende Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 9.270, LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7.832, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, Rodrigo 

Sampaio de Siqueira - OAB:9.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. DEFIRO os pedidos de fl. 107-v.

2.PROCEDA-SE à consulta via RENAJUD para restrição de veículos em 

nome dos executados (apenas transferência - RENAJUD) e à consulta por 

meio do Sistema InfoJud a fim de obter as últimas declarações de imposto 

de renda do executado, com o fito de se apurar a existência ou não de 
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bens passíveis de penhora.

3.DETERMINO sejam as cópias mantidas no feito, à luz da orientação do 

Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) e da própria CNGC que, 

de forma expressa, autoriza que o juiz ordene a juntada nos autos de 

informações econômico-financeiras, hipótese em que o feito deve correr 

em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC).

4.Após, INTIME-SE o Estado para que se manifeste no prazo de 15 (quinze 

dias).

5.Juntadas as informações, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem 

no prazo de 10 (dez) dias.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162577 Nr: 3835-84.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz, Nadi Terezinha Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA SANTA TEREZINHA, Terezinha Castilho 

dos Santos, MUHAMAD NAYEF MUHAMMAD LEMUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Vistos.

1.Inicialmente, DETERMINO à parte exequente a atualização do débito, 

conforme art.524, CPC/2015.

2.Procedida à atualização, DEFIRO a penhora do imóvel matriculado sob 

nº.46.715, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis - CRI de 

Barra do Garças/MT, e por consequência, DETERMINO a lavratura do 

termo de penhora pela Escrivã, nos exatos termos dos arts. 838 e 845, § 

1º, ambos do CPC/2015.

 3.Para fins de presunção absoluta de conhecimento por terceiros da 

referida penhora, cabe ao exequente proceder a averbação junto à 

matrícula do bem, CRI local (art. 844 CPC/2015).

4.Efetuada a penhora (lavratura do termo), INTIME-SE a parte executada 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme art. 847 CPC/2015.

 5.Havendo manifestação da parte, INTIME-SE à exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, (§ 4º, art. 847 CPC/2015).

 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277112 Nr: 5482-07.2018.811.0004

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Associação Amigos do Rodeiro de Araguaiana, Carlos 

Alberto Dutra Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de Autorização Judicial ajuizada pela ASSOCIAÇÃO 

AMIGOS DO RODEIO DE ARAGUAIANA representada por CARLOS 

ALBERTO DUTRA RAMALHO. A Requerente pleiteia a concessão de 

Alvará Judicial da Infância e Juventude para a realização do evento 25ª 

FESTA DO PEÃO DE RODEIO DE ARAGUAIANA, que acontecerá nos dias 

10 a 13 de maio de 2018, ocorrendo no período compreendido de 

22h00min às 04h00min, a ser realizado no parque de exposição de 

Araguaiana, com sede à avenida presidente Vargas, s/n. Os documentos 

vieram às fls. 07/54.

2. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à autorização, desde 

que juntado tempestivamente alvará do Corpo de Bombeiros, fls.56/57.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Analisando os autos, verifico que o requerente cumpriu todas as 

exigências elencadas no artigo 21 da PORTARIA/GAB/Nº002/2013, exceto 

no que diz respeito ao alvará do corpo de bombeiros, que será 

apresentado após a realização da vistoria de palco.

5. Diante do exposto, DEFIRO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ para entrada e 

permanência de crianças e adolescentes, com a estrita observância da 

PORTARIA/GAB/Nº002/2013, sob pena de interdição do evento, 

condicionada à apresentação do alvará do corpo de bombeiros.

6. DETERMINO que o Conselho Tutelar atue na fiscalização do evento, de 

forma a zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 

durante o período da festa, observando as regras da PORTARIA/GAB/Nº 

002/2013.

7. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se, SERVINDO CÓPIA DESTA DECISÃO COMO 

MANDADO/ALVARÁ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243630 Nr: 1810-25.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Vitório da Silva

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

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte autora nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC: Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

 § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas 

no Juízo deprecante.

 § 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276674 Nr: 5193-74.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMRB, ARRRdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo (caput, 

art.528, CPC/2015). Caso o executado, no prazo acima indicado, não 

efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente 

justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, DETERMINO seja expedido 

ofício com ordem de protesto da sentença ao cartório competente (§1º, 

art.528, CPC/2015).

 2. Conste do mandado de intimação que somente a comprovação de fato 

que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento, 

sob pena decretação da prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses 

(§3º, 528, CPC/2015), além do protesto.

3. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo (§7º, art.528, 

CPC/2015).

4. Sendo o executado funcionário público, militar, diretor ou gerente de 

empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, AUTORIZO, desde 

já, o desconto em folha de pagamento da importância da prestação 

alimentícia, caso haja requerimento do exequente e a obrigação não tenha 

sido quitada no prazo de 03 (três) dias ou, ainda, não tenha havido 

justificação ou esta não tenha sido aceita (art.529, CPC/2015). Para tanto, 

OFICIE-SE à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob 

pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira 

remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício (§1º, 

art.529,CPC). O ofício conterá o nome e o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância 

a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual 

deve ser feito o depósito (§2º).

5. Em atenção ao requerimento de fl. 08, CADASTREM-SE no sistema 
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APOLO todos os advogados da parte Autora constantes à procuração de 

fl. 13.

6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, CPC/2015.

 7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272189 Nr: 2416-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Weber Coutinho Ferreira - 

OAB:18.266-PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de busca e apreensão oriunda do Juízo da Comarca 

de Ourilândia do Norte-PA, tendo por finalidade a busca e apreensão da 

menor MICHELY DA CONCEIÇÃO SILVA e sua entrega ao genitor 

(requerente).

2. Às fls. 50/51 foi encartada cópia da decisão proferida pelo Juízo da 4ª 

Vara Cível de Barra do Garças em 19 de outubro de 2017, autos de código 

262990, na qual foi deferida a guarda provisória da menor em favor de 

IRACILDA PEREIRA DA SILVA CARRIJO.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Ocorre conexão entre duas ou mais ações quando lhes for comum o 

objeto ou a causa de pedir, nos termos do art. 55, CPC/2015.

 5. Em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se a existência de conexão da 

presente demanda com a ação de guarda de código 262990, em trâmite na 

4ª Vara Cível desta Comarca, cujo pedido e causa de pedir são os 

mesmos, razão pela qual devem tramitar no mesmo juízo, evitando-se 

decisões conflitantes.

 6. E em se tratando de feitos conexos, a reunião das ações propostas em 

separado far-se-á no juízo prevento, quando serão decididas 

simultaneamente (art. 58, CPC/2015), considerando-se prevento, no caso 

concreto, o juízo da 4ª Vara Cível, uma vez que o processo foi ali 

distribuído em 09/10/2017, já tendo sido inclusive apreciado o pedido 

liminar.

 7. Vale ressaltar que em ambos os feitos a pretensão formulada diz 

respeito à guarda e responsabilização pela menor, não havendo dúvidas 

quanto à conexão das ações.

DISPOSITIVO

8. Diante do exposto, RECONHEÇO a conexão entre as ações já citadas, 

motivo pelo qual DECLINO da competência e DETERMINO a remessa destes 

autos à 4ª Vara Cível desta Comarca, devendo ocorrer a reunião deste 

feito com o processo autuado sob o cód. 262990.

9. REMETAM-SE estes autos ao Juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca.

10. PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças, 09 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271255 Nr: 1777-98.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Leonardo Edelbluth - OAB:MT 23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DETERMINO a 

emenda da petição inicial, a fim de que a parte requerente junte nos autos 

comprovante de que procurou administrativamente a instituição financeira 

requerida objetivando a solução de sua pretensão relativa aos descontos 

em tese indevidos, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no 

art.321, CPC/2015, sob pena de indeferimento.8.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277154 Nr: 5513-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuina Guimarães da Silva Lourenço, Vera Lucia 

Guimarães das Neves Silva, Laurenice Guimarães das Neves, Maria 

Abadia Guimarães da Silva, Valmiria Guimarães das Neves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Guimarães das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hyggor Virgilio Ferreira Costa - 

OAB:16673-E/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido liminar.11.CITE-SE o Requerido SEBASTIÃO GUIMARÃES DAS 

NEVES, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO para o dia 24 DE JULHO DE 2018, ÀS 

13h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).12.Nesta oportunidade será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. 

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para 

este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público, se for o 

caso.13.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015.14.Expeça-se o necessário. 15.Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275067 Nr: 4121-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFPG, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da parte autora para se manfiestar nos autos, acerca do 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242182 Nr: 844-62.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Fagundes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Marcelo dos Santos 

Queiroz - OAB:MT-22580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22.Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Requerido a incorporar à 

remuneração do (a) Requerente o percentual de até 11,98%, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como 

para condenar o Requerido no pagamento das diferenças pretéritas, 

considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo a ser apurado em regular 

liquidação de sentença, de acordo com o caso individual de cada servidor. 

23.Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora pela TR, 

na forma do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, 

conforme decidido no STF, RE 870947 RG/SE.24.FIXO como termo inicial 

de incidência dos juros de mora a data da citação ocorrida em 30/03/2017 

e correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, de 

quando deveriam ter sido realizados os pagamentos.25.Por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 26.Tendo em vista a sucumbência do 

requerido, CONDENO-O no pagamento dos honorários advocatícios, 

devendo o quantum ser aferido em liquidação de sentença, na forma do 

art. 85,§4º, II, CPC/2015.27.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que embora ilíquido, é certo que o 

valor da condenação não ultrapassará 100 (cem) salários-mínimos (art. 

496, §3º, III, CPC/2015).28.Transitada em julgado, caso nada mais seja 

requerido, ao arquivo, com as baixas e anotações devidas.29.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 37 de 1154



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164218 Nr: 5961-10.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 VISTOS.

1. Diante da inexistência nos autos de comprovação da intimação do 

devedor para apresentar impugnação ao bloqueio parcial dos valores 

destinados a quitação do débito executado, ACOLHO o parecer ministerial 

de fl. 99 e DETERMINO a intimação do executado para que se manifeste 

nos termos do art. 854, § 3º do CPC/2015.

2. Ademais, CUMPRA-SE integralmente o disposto na referida decisão.

3. EXPEÇA-SE o necessário. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247382 Nr: 4506-34.2017.811.0004

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MZFQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSFL, JGQR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência.14.DETERMINO a intimação da parte 

requerente para que se manifeste acerca do prosseguimento do 

f e i t o . 1 5 . A p ó s ,  v o l t e m - m e  c o n c l u s o s  p a r a  u l t e r i o r e s 

deliberações.16.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172589 Nr: 5624-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Multa->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REQ, GdSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 VISTOS.

1. Trata-se de execução de infração administrativa ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de RUI 

EDSON QUEIROZ e GERCINA SOUZA QUEIROZ.

2. Às fls. 81, o Ministério Público informa o pagamento integral do débito e 

requer a extinção da execução, nos moldes do art. 924, II, do CPC/2015.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Conforme informação de fls. 81, o débito cobrado em juízo fora 

realmente quitado pelo executado.

4. Diante o exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

5. CUSTAS pelo executado.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 7. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196830 Nr: 1703-49.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Clovis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Cristina Goulart da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho de Lima - 

OAB:18.256/MT

 VISTOS.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença nos autos de Ação de 

Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, ajuizada por JOÃO 

CLÓVIS DA SILVA em desfavor de ALESSANDRA CRISTINA GOULART 

DA SILVA.

2. O feito foi sentenciado às fls. 96/97 e a sentença transitou em julgado 

em 27.10.2015, conforme certidão de fls. 99. Posteriormente, em sede de 

cumprimento de sentença, houve a homologação do acordo firmado entre 

as partes junto ao Centro de Solução de Conflitos (fls. 118/119), que 

também transitou em julgado às fls. 120.

3. Todavia, até o momento não houve o cumprimento espontâneo da 

Obrigação de Fazer, motivo pelo qual, a parte Autora pleiteia a execução 

definitiva da sentença homologatória, notadamente no que concerne à 

necessidade de venda do imóvel descrito no item “3”, de fls. 96 e 131, que 

estaria sendo obstruída pela Requerida que não se dignou a desocupar o 

imóvel até a presente data.

4. Diante disso, INTIME-SE a Executada para, querendo, responder a 

presente no prazo de 15 (quinze) dias e, para que a partir desta data, se 

abstenha de obstruir a venda do imóvel, nos termos do compromisso 

firmado entre as partes e devidamente homologado em juízo, bem como 

disponibilize acesso aos eventuais compradores e ao Requerente sempre 

que necessário para a visita ao imóvel e tratativas a respeito da venda da 

casa, sob pena ulterior aplicação das medidas coercitivas cabíveis para 

assegurar o integral cumprimento do acordo homologado por sentença 

(fls. 96/97 e 118/119) e a efetivação da decisão judicial.

5. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, INTIME-SE a parte Exequente 

para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias. Após, VOLTEM-ME 

conclusos para ulterior deliberação acerca das medidas executivas que 

se fizerem necessárias para o efetivo cumprimento da sentença de fls. 

96/97.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275898 Nr: 4678-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHLP, JPdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willor Rodrigues Feliciano - 

OAB:24074/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença em ação de alimentos ajuizada 

por WEMBLY HENRIQUE LIMA PEREIRA, representado por sua genitora 

JENNIFER PEREIRA DE LIMA, em face de UEMBLE LIMA PEREIRA.

2. Da análise dos autos constata-se que o exequente pretende, por meio 

desta ação, receber o pagamento de todas as parcelas de prestação 

alimentícia vencidas desde janeiro de 2014. O art. 528, §7º, do CPC/15 e a 

Súmula 390/STJ tratam acerca do tema. Vejamos:

“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 

prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 

a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo. § 7o O débito alimentar que autoriza a prisão 

civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo. “

“STJ - Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

 3. Ademais, verifica-se que nos autos não consta cópia da sentença, a 

qual se perfaz no título executivo judicial, sendo necessária ao seu 

cumprimento.

4. Ante ao exposto, INTIME-SE o exequente, por meio de seu 

representante legal, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

esclarecendo qual o rito pretende que seja seguido e trazendo aos autos 

cópia da sentença que pretende seja cumprida, conforme os arts. 319 e 

320, do CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 

321 do CPC/15.
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5. Decorrido o prazo, venham-me conclusos.

6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196652 Nr: 1591-80.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPB, EdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdBdG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayná Maria de Sousa Santos - 

OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176385 Nr: 10361-33.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Marques dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os presentes autos retornaram do Tribunal de 

Justiça. Dessa forma, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação das partes para se manifestarem nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de envio ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273192 Nr: 3079-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Este processo tramitará em segredo de justiça, nos termos do artigo 

189, II, do CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 05 DE 

JUNHO DE 2018, às 12h e 30 min, HORÁRIO DE MATO GROSSO, nos 

termos do art. 695, do CPC /2015.

 3. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, §1º, CPC/2015).

4. Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério 

Público, caso haja incapazes.

5. Considerando que a Requerente permaneceu com a guarda da filha do 

casal, FIXO os alimentos provisórios à razão de 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo vigente no país, devidos a partir da citação, que 

deverão ser repassados diretamente à Requerente até o dia 10 (dez) de 

cada mês, em consonância com o disposto no artigo 4º da Lei 5.478/68, 

tendo em vista o conjunto probatório dos autos.

6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103907 Nr: 8910-75.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walbem Lúcio Braga Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Lucca 

Boliggon - OAB:12.099-B/MT

 18.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial e, por consequência, CONDENO a parte requerida no 

pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos) em favor do autor, a título de indenização pela 

invalidez decorrente do sinistro do qual foi vítima, sobre o qual incidirão 

juros de mora a partir da citação (20/05/2011) e correção monetária pelo 

IPCA a partir da data do sinistro (12/04/2010).19.Em razão da 

sucumbência da seguradora, CONDENO-A no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o 

valor da condenação, com fundamento no art. 85,§2º, 

CPC/2015.20.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações necessárias.21.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 31324 Nr: 19-12.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Divino Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MÁRIO DELONNESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana Lina de Souza - 

OAB:MT/18470, Pedro Pereira de Arbués Filho - OAB:MT 2735-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista o teor da certidão de fl. 170, CHAMO O FEITO À ORDEM 

e CONDENO o exequente no pagamento das custas processuais, haja 

vista que o executado sequer fora citado da presente ação, ficando 

impossibilitado de ser condenado à eventuais custas e honorários 

sucumbenciais.

2. Ademais, cumpra-se integralmente o disposto na sentença de fl. 167.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273627 Nr: 3342-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Borges Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia Pereira Gomes - 

OAB:22226 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, adequando o pedido ou a causa de pedir, sob 

pena de indeferimento da inicial, com fulcro no art. 330, §1º, I, 

CPC/2015.13. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. .

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275437 Nr: 4386-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Davi Guggisberg Bicudo, Marco Aurelio Mendonça 

Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivan Pereira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marceli Fernanda Carelli - 

OAB:MT 16.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELI 

FERNANDA CARELLI, para devolução dos autos nº 

4386-54.2018.811.0004, Protocolo 275437, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40236 Nr: 1658-31.2004.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ideny Aparecida de Oliveira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luziano Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana do Vale Mascarenhas 

da Silva - OAB:GO 19.638, THANYA ALVES MARTINS - OAB:OAB/GO 

21.485, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WMARLEY LOPES 

FRANCO, para devolução dos autos nº 1658-31.2004.811.0004, Protocolo 

40236, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259563 Nr: 12572-03.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Siebert

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

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

12572-03.2017.811.0004, Protocolo 259563, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244717 Nr: 2564-64.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanice Sebastiana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Barra do 

Garças - MT

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Barra do Garças - OAB:000/MT, Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

2564-64.2017.811.0004, Protocolo 244717, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242927 Nr: 1354-75.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KÁTIA GOBATTI 

CALÇA, para devolução dos autos nº 1354-75.2017.811.0004, Protocolo 

242927, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156708 Nr: 8956-30.2011.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves, Nelson Pereira de 

Souza, Gisele Gomes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA MARIA 

PEREIRA DA SILVA, para devolução dos autos nº 8956-30.2011.811.0004, 

Protocolo 156708, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222538 Nr: 4376-78.2016.811.0004

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezar Secreti Ceretta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos dos Santos Silva Junior 

- OAB:21662/MT

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para aportar 

ao feito cópia da nota fiscal da aquisição das 02 (duas) unidades do 

medicamento ACTILYSE, junto a Unimed Araguaia, pelo qual pretende ser 

ressarcido dos valores, como prova do juízo, nos termos do art. 370, do 

CPC/2015, sob pena de preclusão.

2. Com a juntada dos documentos, INTIME-SE a parte requerida para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 3. Em seguida, concluso para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178642 Nr: 601-26.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Oeste Rações S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Maquex Scheel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fontolan Scaramuzza - 

OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Scheel Tobias Rosa - 

OAB:PR/47.061

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

depósito da diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de penhora, no valor de R$ 36,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, 

para emissão do boleto para pagamento da diligência e comprovar nos 

autos, no prazo de cinco dias.

Certifico ainda que a diligência depositada anterior é insuficiente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265104 Nr: 16239-94.2017.811.0004
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Assunção Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 63, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 62707 Nr: 5799-25.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Viação Xavante Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Liandro dos Santos Tavares - OAB:22011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fls. 253/256, são 

tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, querendo, se manifeste 

acerca de referidos embargos e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166926 Nr: 9537-11.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião de Araújo Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Divino Pereira de Sousa - 

OAB:5830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 76, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235619 Nr: 13154-37.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSD, JBdSN, MdFCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594, NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

19.832/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 50, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220126 Nr: 2900-05.2016.811.0004

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAMMA AGROPECUÁRIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Farias Santos Ltda, Wanderlei 

Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Maciel Ribeiro de 

Campos - OAB:PR/20329, FÁBIO ROBERTO COLOMBO - OAB:43382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 15.076-A, Rafael 

Muller Cabral de Araújo - OAB:21.101

 12.Diante do exposto, com fulcro no art.47, §2º, do CPC, DECLARO A 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para apreciar e julgar o presente 

feito e, por conseguinte, DECLINO da competência para a Vara Única da 

Comarca de Novo São Joaquim-MT.13.DETERMINO a remessa dos autos 

para o Juízo competente para o trâmite processual devido, devendo a Sra. 

Gestora proceder com as baixas e anotações necessárias. 14.Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269569 Nr: 720-45.2018.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO ajuizado por JOSÉ 

FERREIRA DE OLIVEIRA em face de TATIANE DELFINA DA SILVA, todos 

qualificados nos autos.

2. Compulsando os autos, verifico manifestação do autor requerendo a 

extinção do feito por perda superveniente do objeto, uma vez que já foi 

decretado divórcio perante a 1ª Vara da Comarca de Cáceres/MT nos 

autos do processo nº 1003317-32.2016.8.11.0006 (fls. 13).

3. Diante de tudo que consta nos autos, JULGO EXTINTO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/2015.

4. Sem custas, por não haver sequer a formação de relação processual.

5. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 13118 Nr: 369-39.1999.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO QUIRINO RIBEIRO, Ozair Fernandes da Silva, 

Corbiniano Querino Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antônio Quirino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudemar Quintino de 

Oliveira - OAB:1388/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 VISTOS.

 1. Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da diligência 

que deferiu a penhora no rosto dos autos da ação 

nº0768-1975.4.01.3600, na 1ª Vara Federal de Cuiabá, de valores ou 

créditos existentes em nome do executado, a fim de assegurar a dívida 

objeto desta ação, no importe de R$566.370,65 (quinhentos e sessenta e 

seis mil trezentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos), conforme 

se vê em fls.561.

2. Os cálculos apresentados pelo executado foram aceitos pelo 

exequente e, posteriormente, foram objeto de homologação por ocasião da 

decisão de fls.574.

3. Em fls.577 e 582, a parte credora informa que os valores objeto de 

penhora no rosto dos autos (ação nº0768-1975.4.01.3600), se encontram 

em fase de pagamento, razão pela qual requer a transferência dos 

importes e após, a expedição de alvará em favor dos autores, a fim de dar 

quitação a obrigação.

4. Desta forma, aguarde-se em Cartório a transferência dos créditos 

penhorados no rosto dos autos de nº0768-1975.4.01.3600.

5. Com a efetiva transferência dos valores penhorados, INTIME-SE a parte 

credora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para manifestação, bem como 
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para informar os dados bancários para a expedição de alvará de 

levantamento.

6. Na sequencia, por igual prazo, INTIME-SE a parte devedora, para 

manifestação, sob pena de preclusão.

7. Após, voltem-me conclusos para deliberação.

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2520 Nr: 1131-60.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oneide Brito Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONTINO JOSÉ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Giselle Saggin Pacheco - OAB:14129A/MT, 

Maicom Pedro Duarte de Moraes - OAB:MT-22.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, constato que às fls. 433 foi certificado pelo Sr. 

Oficial de justiça o não cumprimento da diligência de avaliação do imóvel 

mencionado, uma vez que não o localizou.

2. Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe a este juízo a correta localização do bem a ser avaliado para fins 

de cumprimento do ato designado, sob pena de não o fazendo incorrer na 

extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015. .

3. Cumprida a determinação acima, voltem-me conclusos.

 4. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2975 Nr: 1309-09.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Ariano Sodré, Marly Ferreira Neves Sodré

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alves Cruvinel de Lima, Simone Cirene 

de Paiva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ARIANO SODRÉ - 

OAB:3952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em contato com a Comarca de Piracanjuba-GO, a servidora 

Águida, lotada no Cartório Contador e Distribuidor, informou que a Carta 

Precatória de fls. 569 foi distribuida sob código 5449878.38.2017.8.09.002, 

mas encontra-se pendente de pagamento de custas para o seu devido 

cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219796 Nr: 2697-43.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wemerson Alves de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 FIXO os honorários médicos periciais em R$ 700,00 (setecentos reais), 

com base no art. 6º, caput, da Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça.4.Poderá haver o adiantamento de despesas iniciais 

do perito, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), caso 

demonstre, comprovadamente, a necessidade de tal adiantamento para a 

satisfação das despesas decorrentes do encargo recebido, nos termos 

do art. 7º, da Resolução nº. 127/2011 do Conselho Nacional de 

Justiça.5.FACULTO às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a 

indicação de assistentes técnicos, nos termos do art. 465, §1°, II, do 

CPC/2015.6.INTIME-SE pessoalmente o médico da nomeação, 

independentemente de compromisso legal, nos termos do art. 466, do 

CPC/2015, bem como, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 

(trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data 

agendada para o ato com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Conste 

no mandado as advertências dos arts. 4º e 5º do Provimento nº 68/08 

CGJ-MT.7.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes 

técnicos eventualmente indicados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.8.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTAS às partes para que se manifestem e requeiram o 

que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita, EXPEDINDO-SE a certidão em favor do perito médico 

em seguida (parágrafo único, art. 3º, Provimento 68/08 

CGJ-MT).9.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173562 Nr: 6763-71.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diferente Distribuidora de Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Milzanyr Esteves Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Gonçalves Mendes Neto 

- OAB:12142/MT, MAUREN LAZZARETTI - OAB:6968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabeth Martins Ferreira - 

OAB:MT 5.672-A

 Vistos.

1. Considerando que este magistrado responde cumulativamente pela 1ª 

(como juiz titular) e 2ª (em substituição) Varas Cíveis desta Comarca e 

havendo outros feitos que reclamam urgência na Vara em que sou titular, 

uma vez que trata de matéria afeta à infância e juventude, AGUARDEM-SE 

os autos em Cartório até compatibilidade da pauta de audiência ou até a 

designação de um Magistrado para a 2ª Vara Cível, para ulterior 

designação de audiência de instrução nos autos.

2. INTIMEM-SE. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95603 Nr: 511-57.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmilton P. Oliveira - Me, Dalmilton Pereira de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que o exequente requereu às fls. 61 a 

suspensão da ação, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de 

possibilitar a realização do procedimento administrativo de compensação 

do crédito objeto da ação.

2. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 61 e, por conseguinte, SUSPENDO o 

regular andamento do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE o exequente para promover 

os atos necessários ao andamento do pleito, pugnando pelo que entender 

de direito, sobe pena de não o fazendo incorrer na extinção do feito.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229938 Nr: 9058-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir A. Betini - ME, Aldemir Alves Bettini, 

Alcione Teodoro de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, nos termos da decisão de folhas 41, no prazo de 10 ( dez) 

dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197831 Nr: 2397-18.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moiseis Cardoso da Silva Junior, ELAINE 

BATISTA ALVES BUENO

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação, no valor de R$ 36,00, 

devendo acessar o site do Tjmt.jus.br, para emissão do boleto para 

pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68871 Nr: 2334-71.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias do Prado, Lucimeire Barros Lopes Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

nos termos da decisão de folhas 135 e documentos 136/140, manifestar, 

no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 22108 Nr: 656-31.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devanir Reiche, PEDRO REICHE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:6.111-A/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo exequente 

às fls. 169/171, é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, 

conforme fl. 171, verso e fl. 172, motivo pelo qual impulsiono os presentes 

autos para intimar os executados, mediante carta de intimação, para que, 

querendo, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao recurso 

interposto.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251139 Nr: 7082-97.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeilton Francisco de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls.69/89 foi apresentada tempestivamente 

e conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, 

item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda via DJE a 

intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 257260 Nr: 11040-91.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Impulsionamento por certidão

Certifico que a contestação de fls. 71/97 fora apresentada 

tempestivamente e conforme legislação processual e nos termos do 

Capítulo 3, Seção 5, item 1 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se 

proceda via DJE a intimação do autor para querendo impugná-la, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100631 Nr: 5634-36.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento & 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roque da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatigna - OAB:MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada 

por BV FINANCEIRA S/A em desfavor de JOSÉ ROQUE DA COSTA, todos 

qualificados nos autos.

2. A parte autora foi intimada (fls. 103), via DJE, para dar prosseguimento 

no feito. Posteriormente, foi intimada por “impulsionamento por certidão” 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar andamento à demanda, sob pena de 

extinção. E em ato contínuo, fora intimada por carta, com Aviso de 

Recebimento (AR), mantendo-se a exequente inerte.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Considerando a inércia da parte autora caracteriza-se o abandono do 

feito, o que acarreta a sua extinção, sem resolução do mérito.

5. Diante do manifesto desinteresse da exequente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6. Custas pelo exequente.

 7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203734 Nr: 5919-53.2015.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Queiroz Araujo e s/marido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 Vistos.

1. Considerando que este magistrado responde cumulativamente pela 1ª 

(como juiz titular) e 2ª (em substituição) Varas Cíveis desta Comarca e 

havendo outros feitos que reclamam urgência na Vara em que sou titular, 

uma vez que trata de matéria afeta à infância e juventude, AGUARDEM-SE 

os autos em Cartório até compatibilidade da pauta de audiência ou até a 

designação de um Magistrado para a 2ª Vara Cível, para ulterior 

designação de audiência de instrução nos autos.
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2. INTIMEM-SE. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158901 Nr: 11654-09.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Cardoso Maia e Cia Ltda, Júlio Cardoso 

Maia, Wilson da Silva Silveira, Tomé Garcia de Queiroz

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaiz Alves Cavalcante de 

Albuquerque - OAB:13900B/PA, Thaiz Alves Cavalcanti de 

Albuquerque - OAB:OAB/MT 20.107B

 Vistos.

 1. INTIMEM-SE os executados, por meio de seu patrono constituído nos 

autos, para no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o pagamento da parte 

não-compensável referente à Cota Parte do Município no processo de 

compensação realizado, sob pena de prosseguimento da execução com 

seus atos expropriatórios.

 2. Transcorrido o lapso temporal assinalado sem manifestação, INTIME-SE 

o exequente para promover o regular prosseguimento do feito, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo o atos necessários a satisfação da 

execução.

 3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237998 Nr: 14802-52.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fuscar Auto Peças Ltda - Me, Joana Maria 

Ferrereira de Souza, José Eurípedes Furtado de Souza

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Larissa Alves Canedo - OAB:22.542, Leonardo 

André da Mata - OAB:MT 9.126

 SENTENÇA

1. Compulsando os autos, verifico manifestação da exequente requerendo 

a extinção do feito em razão da quitação do débito, objeto da presente 

Execução Fiscal (fls. 30).

2. Assim, satisfeita a obrigação fiscal, a extinção do feito é medida que se 

impõe.

3. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC/2015.

4. Custas processuais pelo executado.

5. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 6. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94306 Nr: 8072-69.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTePL, JLB, HFdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Franco 

Nogueira - OAB:64388-MG

 Vistos.

1. CUMPRA-SE a decisão de fls. 85, oficiando o Cartório de Registro de 

Imóveis local para proceder a penhora nas matrículas dos imóveis sob nº 

52.604, nº 52.611 e nº 52.612 acerca da existência desta ação.

 2. Após, intimem-se os executados Revan Tratores & Peças Ltda da 

realização do ato para manifestação, sob pena de preclusão, nos termos 

do art. 841, do CPC/2015.

3. Considerando a diligência de citação negativa do executado Sr. João 

Luiz Betica, Intime-se a para exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

informar o endereço correto da parte ou requer os atos necessários a fim 

de proceder sua localização no intuito de ser realizada nova diligência.

4. Cumprida integralmente, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154085 Nr: 5613-26.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara Mendes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 Em cumprimento a decisão de fl. 148, impulsiono os presentes autos para 

intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste 

acerca do cálculo realizado pelo contador judicial às fls. 149/152.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173493 Nr: 6683-10.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Marques Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A, Detran / MT - Departamento 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso, Ativa Automóveis Comercio de 

Veículos Ltda, Rafael Martins Rebequi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A, THIAGO OLIVEIRA 

AMADO - OAB:11506

 Impulsiono os presentes autos para intimar o requerido BV Financeira 

para que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento das custas e despesas 

processuais proporcionais nas quais foi condenado, conforme cálculo do 

contador, distribuidor e partidor de fl. 308.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261874 Nr: 14172-59.2017.811.0004

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: M-Laynne Coelho Lopes da 

Cruz Martins - OAB:MT/23330, TATIANE CRISTINA DE MIRANDA 

DUQUE - OAB:316027/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana dos Santos Vicente 

- OAB:SP/251.271

 Vistos.

1. Recebo o feito no estado em que se encontra, conservando todos os 

atos já praticados.

 2. DEFIRO a gratuidade de justiça ao requerido, nos termos do art. 99, § 

3º, do CPC/2015.

3. Inicialmente, havendo possibilidade de composição entre as partes, 

DESIGNO audiência de conciliação PARA O DIA 13 DE DEZEMBRO DE 

2017, ÀS 14h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

4. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos.

6. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271665 Nr: 2077-60.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roziner Aparecida Guimarães Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3ª Ciretran de Barra do Garças, Carpegiane 

Gonzaga da Silva Liones

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Dessa forma, DEFIRO o pedido formulado em caráter antecedente 

a fim de que a autoridade coatora disponibilize o Certificado de Registro e 

Licenciamento do Veículo – CRLV, no prazo de 72 (setenta e duas horas), 

sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais, (art. 139, IV, do 

CPC/2015). CERTIFIQUE-SE Sra. Gestora o cumprimento da decisão de fls. 

53/55 – itens 13 e 14. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

SERVINDO CÓPIA DESTA DECISÃO COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243145 Nr: 1478-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Betinna Vicuna Vilela Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO, por ora, o pedido de fl. 51, uma vez que cabe a parte autora 

promover a citação do requerido (art. 240, § 2º CPC/2015).

2. INTIME-SE a autora para que adote as providências necessárias para a 

citação do demandado, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203726 Nr: 5913-46.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVSdS, ESB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - 

OAB:18.718

 SENTENÇA

 1. As partes transacionaram a definição da lide, como se vê em fls. 79/81.

2. O representante da parte autora informou em fls.82 o cumprimento total 

das parcelas objeto do acordo.

 3. O Ministério Público apresentou manifestação favorável à homologação 

do acordo entabulado entre as partes às fls.84/85.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

6. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls.79/82, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 924, II, do CPC.

7. Sem custas.

8. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275667 Nr: 4528-58.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Paulo Ramos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo da marca/modelo 

VOLKSWAGEN/VOYAGE 1.0, cor PRETO, ano/modelo 2014/2014, chassi 

9BWDB45U7FT010066, PLACA AYH8289, RENAVAM 01006540277, 

conforme descrito na inicial. 9. Executada a liminar, CITE-SE o Requerido 

para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a ação, em 

15 (quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 

911/69, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/04. 10. O 

veículo ficará depositado com os representantes legais do requerente. 11. 

Caso os representantes legais do requerente não levantem o bem logo 

após a apreensão, este ficará a cargo do depositário deste Juízo, 

devendo o autor ressarcir eventuais gastos na manutenção do objeto 

apreendido, no prazo de 15 (quinze) dias. 12. Expeça-se o necessário. 

13. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 187772 Nr: 8507-67.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Rogério Vilela Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amado Rodrigues Batista, Lucas Bento 

Cavallieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIO NAGE HADDAD 

COUTINHO - OAB:10337 /MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildebrando Loures de 

Mendonça - OAB:GO 4.419, JOSE MENDONÇA CARVALHO NETO - 

OAB:26910/GO, LUIZ FERNANDO MAIA - OAB:67217, Mauricio Vieira 

de Carvalho Filho - OAB:GO 28.426

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para juntar aos autos a certidão de trânsito em 

julgado do processo nº. 3001271-50.2013.8.26.0062 (Comarca de 

Bariri/SP). FIXO prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Após, conclusos para deliberação.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175170 Nr: 8772-06.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Omar Souza de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

 1. Cumpra-se com urgência a parte final da sentença de folhas 410.

 2. Expeça-se alvará eletrônico.

 3. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255870 Nr: 10150-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Prado de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Vieram aos autos manifestação do exequente informando que o crédito 

fora inteiramente quitado pelo executado, requerendo assim a extinção do 

processo (fls.40/41).

2. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC.

3. SEM CUSTAS.

 4. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

 5. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207129 Nr: 7838-77.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Marceli Fernanda Carelli - OAB:MT 16.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS movida pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. A parte autora foi intimada da certidão de fls. 89 para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias. Posteriormente, foi intimada por carta (AR) e 

mandado. Entretanto, embora a diligência tenha sido frutífera, a parte 

autora se manteve inerte, conforme certidão de fls. 103.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Consigno que a inércia da parte autora caracteriza o abandono do feito 

e, por conseguinte, acarreta a extinção da ação, sem resolução do mérito.

5. Diante do manifesto desinteresse da exequente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

6. Sem custas.

7. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

8. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 71692 Nr: 4966-70.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO BRANCO JUNIOR - 

OAB:86475/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Verifico que ambas as partes manifestaram interesse quanto a 

resolução consensual da lide (fls.189, 194, 198 e 199). Desta forma, 

DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO que para o dia 18/07/2018, às 16:30 

HORAS (horário oficial de Mato Grosso), nos termos do art.334, do CPC.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos do §8º, do art. 334, do CPC.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 218406 Nr: 1881-61.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Custodio de Deus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, Elizete Aparecida O Scatigna - OAB:Oab 

-68723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de restrição veicular (fls. 58), uma vez que o 

requerido sequer fora citado, conforme certidão de fl. 58, na qual restou 

infrutífera a diligência de busca e apreensão do veículo e citação da parte 

contrária.

2. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar endereço atualizado do requerido ou requer os atos necessários 

a sua localização, sob pena de não fazendo acarretar a extinção da ação, 

nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

3. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261409 Nr: 13870-30.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO TSERETSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - OAB:23.177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernado Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14992-A, TAKECHI IUASSE - OAB:6113-A

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos de fls. 57/78, são 

tempestivos. Por fim, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente 

impugnação a contestação apresentada.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210654 Nr: 9931-13.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACB, RGSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

 1. As partes transacionaram a definição da lide, com a condição de 

realização do exame de DNA e o resultado positivo do teste de 

paternidade, como se vê em fls. 132/133.

2. O representante da parte autora colacionou o exame de código genético 

em fls.144/147, cujo resultado atestou pela existência do vínculo de 

paternidade existente entre as partes litigantes.

3. O Ministério Público apresentou manifestação favorável à homologação 

do acordo entabulado entre as partes às fls.150/151.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas.

6. No tocante ao reconhecimento da paternidade, encontra-se 

incontroverso nos autos que o réu é pai da requerente, consoante exame 

positivo de DNA (fl.144/147), não tendo ele se oposto ao vínculo biológico 

já confirmado.

7. Logo, é impositiva a procedência do pedido de reconhecimento da 

paternidade e, por conseguinte, a homologação do acordo firmado entre 

as partes (fls.144/147).

8. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls.144/147, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, III, alínea “b”, do CPC.

9. AVERBE-SE a presente decisão às margens do assentamento de 

nascimento no Registro Civil da requerente A.C.B., consoante termos 

acordados em fls.132/v. OFICIE-SE ao Tabelião do Cartório de Registro 

Civil competente, expedindo-se o necessário.
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10. Sem condenação em custas e honorários processuais.

11. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259639 Nr: 12631-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MOREIRA SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG 63.440

 VISTOS.

 1. Ao analisar os autos constato que a requerente colacionou ao feito os 

documentos novos de fls.202/207.

2. Assim, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, 

INTIME-SE o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca dos documentos novos aportados, conforme disposto no art. 437, 

§1º, do Código de Processo Civil/2015, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274359 Nr: 3716-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Faculdades Cathedral de Ensino Superior, Sandro Luis 

Costa Saggin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Campos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. 13. Diante disso e tudo que consta nos autos, CONHEÇO os 

embargos declaratórios (fls. 43/46), vez que tempestivos, e DESPROVEJO 

por inexistir qualquer contradição na decisão, com fundamento no art. 

1.022, I, do CPC/2015, de fl. 41. 14. CERTIFIQUE-SE Sra. Gestora o 

cumprimento da decisão de fl. 41 – item 5. 15. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176417 Nr: 10395-08.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celimário Vitor dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

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

de Mato Grosso - OAB:

 Decisão em conformidade com o entendimento majoritário dos tribunais 

superiores. Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo 

com a conclusão adotada, sem apresentar nenhum fundamento novo que 

justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que 

se impõe.” (AgR 166895/2016, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/04/2017, Publicado no DJE 

06/04/2017).DISPOSITIVO9.Pelos argumentos acima expostos, DEFIRO a 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, observando-se o rito estabelecido no artigo 

510, do CPC, ante a natureza do objeto da liquidação.10.Nesses termos, 

intimem-se as partes (Exequente e Executado) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias apresentem pareceres/documentos elucidativos, de modo a 

sustentar o valor que entenderem devidos/indevidos, nos termos do artigo 

510 do CPC. 11.Dê-se ciência ao réu, pessoalmente, na pessoa do seu 

representante legal, por se tratar de ente público estadual.12.As 

providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249240 Nr: 5693-77.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliomar de Castro e Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Fullin de Castro - 

OAB:20273/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266935 Nr: 17321-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YLC, JLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELVYN RICHARD SILVA 

ALEIXO - OAB:20067/O

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos de fls. 22/33, são 

tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para intimar a 

requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente 

impugnação a contestação apresentada.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223819 Nr: 5156-18.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Assis Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Planalto da Serra, Fundo Municipal 

de Previdência Social dos Servidores de Plnanalto da Serra - IMPAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos dos Santos Silva Junior 

- OAB:21662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236193 Nr: 13564-95.2016.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Paulo José Silva Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:OAB/SP 128.341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 VISTOS.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225588 Nr: 6252-68.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. L. Construtora Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Gomes 

Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

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

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244991 Nr: 2766-41.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bosco Sousa Carvalho

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Santin Vedovatto - 

OAB:MT 22.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTÔNIO A. RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308-A

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 203133 Nr: 5573-05.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: I. F. Beckmann, Ivar Fernando Beckmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton César Sentinello, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larisse Bento de Resende - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Kassyo Rezende Barcelos - OAB:MT 

15.260, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 VISTOS.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258535 Nr: 11835-97.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Alexandre Schoffen - 

OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a impossibilidade de citação da parte requerida em tempo hábil, 

REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação para o Dia 18 DE JULHO 

DE 2018 às 17hs00min (Horário Oficial do Estado de Mato Grosso).

2. CITE-SE o requerido no endereço declinado na inicial, consignando as 

advertências legais.

3. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232864 Nr: 11114-82.2016.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mara Rubia Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483, Patrícia Kretschmer dos Santos - OAB:18.417/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos de fls. 25/71, são 

tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, querendo, apresente 

impugnação a contestação e documentos apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 202879 Nr: 5412-92.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPNR, CNR, CNR, ENdES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 53 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste e requeira 

o que de direito.
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Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247911 Nr: 4810-33.2017.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Cristina Nunes da Silva Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley da Silva Mendes, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 VISTOS.

1. Feito já saneado.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias.

 4. Após, voltem-me conclusos para sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231253 Nr: 9932-61.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBdFDB, DBdFDB, LBdF, JBdFDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoena Camerino de 

Azevedo - OAB:MT 13314-B

 Em cumprimento a decisão de fl. 61 e verso, impulsiono os presentes 

autos para intimar o executado, via DJE, para que pague, imediatamente a 

primeira parcela das custas e despesas judiciais no valor indicado à fl. 62.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 29549 Nr: 552-05.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Faustina de Freitas, Antônio Paulo Figueiredo 

Reis, Divino Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtuira Angélica Barbosa, Antônio Moraes 

Neto, Maria de Fátima dos Santos Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO FIGUEIREDO 

REIS - OAB:MT 5.831, Divino Pereira de Sousa - OAB:5830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 VISTOS.

1. Trata-se de execução de honorários advocatícios movido por Antônio 

Paulo Figueiredo Reis e Outro em face de Antônio Moraes Neto e outros, 

todos qualificados nos autos.

 2. Compulsando os autos, verifico que fora procedida avaliação de imóvel 

às fls. 288.

3. Intimadas as partes, os exequentes manifestaram concordância com o 

auto de avaliação, conforme petição de fls. 296. As partes executadas 

mantiveram-se inertes (fls. 306).

4. Às fls. 304/305, os autores manifestam pela penhora nos ativos 

bancários do executado Sr. Antônio Moraes Neto na importância trazida 

na planilha de cálculo apresentada.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Considerando a ordem preferencial insculpida no art. 835, CPC/2015, 

entendo que a súplica dos exequentes merece prosperar.

7. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 304/305 no sentido de determinar a 

indisponibilidade dos bens encontrados via sistema BACENJUD em nome 

do executado descrito até a importância do crédito.

8. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado às fls.163.

9. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178624 Nr: 581-35.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. Pereira Lima Indústria e Comércio Me, 

Francisca Nogueira de Lima, José Ferreira de Lima Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro no sentido de determinar a restrição dos 

veículos, em questão, via sistema RENAJUD.

2. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as três últimas declarações de imposto de renda das executadas, 

com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186171 Nr: 7676-19.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER RUBENS FIGUEIREDO ME, Walter 

Rubens Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro no sentido de determinar a restrição dos 

veículos, em questão, via sistema RENAJUD.

2. PROCEDA-SE também a consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte 

executada, com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis 

de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora

4. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91341 Nr: 5165-24.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Antônio Meda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Vermelho Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - 

OAB:PR 6320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, 

de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 157665 Nr: 10099-54.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA JACINTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/O, Giulio Alvarenga Reale - OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158187 Nr: 10762-03.2011.811.0004

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo R. de Sousa Transporte - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT/156187 ,  Rober ta  Beat r i z  do  Nasc imento  - 

OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 149, haja vista que o requerente não atendeu a 

determinação de fl. 147.

 2. Sem prejuízo, PROCEDA-SE à consulta no Sistema INFOJUD visando 

localizar novo endereço do requerido.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 87426 Nr: 1373-62.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. Neto - Me, Antônio Borges Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edvaldo Pereira da Silva - 

OAB:12552/MT

 VISTOS.

1.DEFIRO o pedido de fl. 272. CUMPRA-SE conforme requerido.

 2. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 55326 Nr: 2676-53.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeclair Bernardino Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 77, consistente na localização de bens móveis, 

(apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63817 Nr: 6856-78.2006.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva, Jairo Marques 

Ferreira, Jaime Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Beraldo Barros - 

OAB:MT 12.970

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 131 (apenas transferência - RENAJUD).

 2. Após, INTIME-SE a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165052 Nr: 7003-94.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magda Fernanda Barbosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kata Entulhos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025

 .9.Assim, REJEITO a impugnação trazida pela parte executada às fls. 

375/376.10.Considerando o pedido de penhora em caso de não 

pagamento voluntário, bem como a ordem de preferência elencada no 

artigo 835, CPC/2015, DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema 

BACENJUD dos  a t i vos  encon t rados  em nome do 

executado.11.PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado às fls.163.12.Juntada a 

resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 
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executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.-não 

havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.13.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167999 Nr: 10946-22.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivan da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Nobre Seguradora do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, Carla Denes Ceconello Leite - OAB:8840/MT, Ítalo 

Gustavo de Almeida Leite - OAB:OAB/MT 7.413

 VISTOS.

1. Em razão da informação de fl.304, NOMEIO como perito, em 

substituição, o Dr. JOSÉ LUIZ LAURO, médico, CRM/MT 1537, podendo ser 

encontrado na Rua Independência, Centro, nesta urbe, nos exatos termos 

da decisão de fls. 300.

2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103865 Nr: 8868-26.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Corrêa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pereira de Freitas Neto S. Ribeiro Ltda, Antônio 

Pereira de Freitas Neto, José Roque da Costa, José Roque da Costa, João 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Conrado Corrêa - 

OAB:GO 23.434, Yara Aparecida Corrêa Reali - OAB:MT 7.587-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto Nunes da Silveira 

Neto - OAB:OAB/GO 29647, Elson Duques dos Santos - OAB:MT 

14.234, Nelson dos Santos Abadia - OAB:GO 10.330

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 216 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto ao sistema INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado do 

requerido JOSÉ ROQUE DA COSTA.

2. Após, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251893 Nr: 7587-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Ferreira do Nascimento, João Henrique Matos 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Saúde S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique da Silva Magri - 

OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O

 Vistos.

 1. No caso em tela verifico que o MANDADO DE CITAÇÃO DO RÉU 

somente foi formalizado no dia 04.09.2017, conforme se vê pela certidão 

exarada pelo Sr. Oficial de Justiça, fls. 376/376, juntado às folhas 

03/verso (ficha de controle de juntada de peças) e apresentou 

contestação no dia 05.09.2017, fls. 397/413, portanto, DENTRO do lapso 

temporal de 15 dias após a citação.

 2. Posto isto, torno sem efeito à certidão de folhas 416.

 3. Manifeste-se a Ré sobre o pedido de folhas 417/418.

 4. Após, voltem-me conclusos para despacho saneador.

5. Às providencias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228666 Nr: 8163-18.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juares Batista Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 VISTOS.

1. Certifique Srª. Gestora, acerca do decurso do prazo de apresentação 

de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante decisão de 

fls.368.

2. Após, concluso para apreciação do pedido de levantamento de alvará 

dos valores depositados em fls.370.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259439 Nr: 12495-91.2017.811.0004

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ello Construtora e Empreendimentos Ltda - ME, 

Wilton José da Silva, Benedita Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Do cotejo dos autos (Cód.: 90912), verifica-se que ainda não foi 

publicado o edital com a relação de credores, conforme exigência do art. 

7º, § 1º, Lei nº 11.101/2005, ou seja, após o cumprimento do ato, os 

credores terão prazo para apresentar ao administrador judicial suas 

habilitações e/ou impugnações.

 2. Assim, AGUARDE-SE o cumprimento da decisão de fl. 195 dos autos 

Cód. 90912, para após verificar o prosseguimento dessa habilitação.

 3. INTIME-SE a parte requerente sobre o teor dessa decisão.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 14696 Nr: 382-38.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. M. PEREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter a 

última declaração de imposto de renda do executado, com o fito de se 

apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 89694 Nr: 3586-41.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda, 

Espólio de Maria Elena Alcântara Barreto, Gilberto Barreta, Gilberto Barreta 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 Vistos.

1. Às fls. 79 requer o exequente que seja determinada a expedição de 

mandado de penhora e avaliação dos automóveis constante de fls. 75/77, 

localizados via sistema RENAJUD.

2. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 79.

3. EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação dos bens indicados às 

fls. 75/77 no endereço declinado na inicial, lavrando-se auto, nos termos 

do art. 838, CPC.

4. Após, INTIMEM-SE os executados para, querendo, oporem embargos no 

prazo legal (Art. 841, CPC).

5. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE o exequente para que 

se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276005 Nr: 4741-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hildeson Ferreira do Carmo, Raifa Ribeiro 

Hamida do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITEM-SE os Executados para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 

829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à 

penhora, caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, 

§2º, do CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

 3. Os Executados poderão oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderão os Executados requerer seja admitido a pagar o restante em até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276281 Nr: 4950-33.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassio Brenner Frades Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR MATHEUS DA SILVA - 

OAB:159995

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97699 Nr: 2688-91.2010.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juares Batista Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 Certifico que fora expedido alvará eletronico sob nº 403315-9/2018, 

referente ao deposito judicial de folhas 27.

Certifico também, que ainda constam depósitos judiciais às folhas 95/96 e 

173versus.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238540 Nr: 15180-08.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA, Antônio 

Carlos Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 72 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239969 Nr: 16231-54.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zolmiro Porto Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Serviço 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, Jose Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:12009
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 Vistos.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276709 Nr: 5221-42.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Christian Vieira de Oliveira, HHVdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Bornacki Salim Murta - 

OAB:10856/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais movida pelas 

partes acima mencionadas.

2. Em razão da improbabilidade de composição das partes, DEIXO de 

designar audiência de conciliação/mediação, com fundamento no art. 334, 

§4º, II, CPC/2015.

3. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o disposto no 

art. 231, CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 215595 Nr: 200-56.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omar Silva Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir de Sousa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helen Caroline Rabelo 

Rodrigues Alves - OAB:SP 226.469, Jefferson Oliveira Costa - 

OAB:21242/O/MT

 Vistos

1. Não há preliminares a serem analisadas.

 2. Também não vislumbro a ocorrência vícios que possam macular o feito.

 3. Posto isto, dou o feito por SANEADO.

4. Intime-se o Requerido para que no prazo de 15 dias apresente o 

registro da marca registrada junto a prefeitura municipal do respectivo 

município, em razão de que não ter sido colacionada na defesa, sob pena 

de restar incontroversa as alegações constantes da petição inicial.

 5. Ainda, devem as partes indicar quais provas ainda pretende produzir, 

voltando-me, então, os autos conclusos.

6. As providencias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199906 Nr: 3697-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalúrgica Gerana Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de execução de acordo homologado às fls. 58/58v.

2. Ao considerar o lapso temporal decorrido desde a última petição trazida 

aos autos, verifico que o cálculo apresentado às fls. 62 se encontra 

defasado.

3. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer 

aos autos demonstrativo de cálculo atualizado do débito em aberto, em 

observância ao art. 534, do CPC/2015, sob pena de indeferimento da 

execução requerida às fls.60/61.

4. Após, voltem-me conclusos para análise.

5. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172227 Nr: 5083-51.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação de Poupança e Emprestimo Poupex

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Benedeti, Maria Sônia Andrade 

Benedetti

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

OAB:11.281-MS, LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - 

OAB:10610-B, Luiz Henrique Volpe Camargo - OAB:7.684-MS, Volpe 

Camargo Advogados Associados S/S - OAB:MS 296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CUMPRA-SE a decisão proferida nos autos em apenso (cód. 175334).

2. Cumprido o ato determinado, voltem-me conclusos para análise.

3. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99740 Nr: 4743-15.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira RR Ltda, Jamir Adão Rodrigues, 

Loevir Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Carreto - OAB:MT 

18.929A

 VISTOS.

1. EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores bloqueados, via 

SICONDJ, em favor da parte executada, conforme determinado na 

sentença de fls. 75/75v, transitada em julgado em 15/12/2017.

2. Após, quitadas as custas processuais, ARQUIVEM-SE os autos.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 33868 Nr: 368-15.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira, Clara de Holleben Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Remi José Carniel, TEREZINHA CARNIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, CLARA DE HOLLEBEN LEITE MUNIZ - OAB:OAB-MT 

5.446, Silfarney Vieira do Nacimento - OAB:9.980B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 Impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, de que 

os autos estão em cartório à sua disposição para carga, no prazo de 5 

dias. Outrossim, procedo a reiteração da intimação do exequente, via DJE, 

para que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos autos acerca das 

certidões negativas de 1ª e 2ª praças de fls. 177/178.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 159882 Nr: 238-10.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Alves Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 
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FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

1. Cuida-se de Pedido de Cumprimento de Sentença intentado pela parte já 

qualificada.

 2. A requerente postulou pela liquidação da sentença judicial, folhas 

130/131, instruindo-a com a memória de cálculo de folhas 132/135. 

Deferido o pedido de cumprimento de sentença, intimada, a parte 

quedou-se silente.

 3. Assim, houve homologação dos cálculos, fls. 145 e verso.

4. Posteriormente, veio aos autos, pedido da Executada, pugnando fosse 

efetuada a compensação da dívida, conforme extrato de débito de IPTU de 

folhas 153.

 5. Por seu turno, a Exequente pugnou pelo indeferimento do pedido.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Em que pese o pedido de compensação haver respaldo jurídico na 

Constituição Federal de 1988, no caso em tela, o pleito não merece 

acolhimento.

8. Isso, porque, a cobrança pretensa de compensação é a mesma que 

deu originou o presente feito, qual seja, indenização por dano moral em 

razão de cobrança e negativação indevida do nome da Exequente nos 

serviços de proteção ao crédito, por divida de IPTU do lote 14, quadra 33 

do Jardim Primavera, zona urbana de Barra do Garça-MT, conforme 

consta do relatório e ACORDÃO (Título Executivo judicial) de folhas 

113/123 proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça, transitado em julgado, 

fls. 126.

 9. Posto isto, INDEFIRO A COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS na forma 

manejada às folhas 152.

10. Expeça-se com urgência REQUISIÇAÇÃO DE PEQUENO VALOR com 

relação aos honorários e, PRECATÓRIO REQUISITÓRIO em favor da 

exequente relacionado ao valor principal.

 11. Intime-se. Às Providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 75325 Nr: 8360-85.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Demito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Antonio Kuhn, Anastácia Maria Kuhn, 

Suely Inácio Lopes, Fernando Gomes Rodrigues, Willibaldo Rambo, Anna 

Elsa Rambo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Martins Fialho - OAB:PB 

14.349, Nayane da Cruz Machado - OAB:19.902 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Manoel Quintana Rydlewski - 

OAB:1723-B/MS, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, 

Milton Antônio Martini Fernandes- Defensor Público - OAB:

 Em cumprimento a decisão de fl. 191 e verso, impulsiono os presentes 

autos para intimar os executados, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, 

pague o valor da dívida, no valor de R$ 1.930,75, conforme cálculo de fls. 

195/199, acrescido de custas, se houver, sob pena de aplicação de multa 

de 10% e incidência de honorários advocatícios também no percentual de 

10% sobre o valor da execução, conforme § 1º, artigo 523, CPC/2015.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221647 Nr: 3855-36.2016.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Rodrigues Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enivaldo Trindade Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Valeriano dos Passos 

- OAB:2895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto, com fulcro no art. 226, §6º, da Constituição 

Federal, e art. 40, caput, da Lei 6.515/77, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial e DECRETO O DIVÓRCIO de SUELI 

RODRIGUES FREITAS e ENIVALDO TRINDADE FREITAS, extinguindo a 

sociedade conjugal e o vínculo matrimonial até então existentes entre o 

casal.11.A Requerente voltará a usar o nome de solteira: SUELI 

RODRIGUES.12.AVERBE-SE a presente decisão às margens do 

assentamento de Casamento no Registro Civil. OFICIE-SE ao Tabelião do 

Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se o necessário.13.Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.14.SEM CUSTAS.15.Ciência ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública.16.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.17.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 162215 Nr: 3306-65.2012.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecy Francisco da Silva, Rosangela Santos 

Belem Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 VISTOS.

1. Compulsando os autos, verifico que fora procedida penhora online na 

conta bancária das partes executadas às fls. 140/141.

2. Após, houve a homologação do acordo firmado entre as partes por 

meio de sentença judicial (fls. 157), transitada em julgado em 17/02/2016.

3. Desarquivados os autos, manifestam as partes executadas pelo 

levantamento dos valores bloqueados, uma vez que totalmente cumprida a 

obrigação.

 4. Isto posto, DEFIRO o pedido de fls. 168 e, por conseguinte, DETERMINO 

a expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados, via 

SICONDJ, em favor da parte executada, conforme constam comprovantes 

de depósito de fls. 143/153.

5. Cumprida a determinação acima, retornem os autos ao arquivo.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261495 Nr: 13918-86.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruna Daniela Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

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

de Mato Grosso - OAB:

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Vistos.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103053 Nr: 8057-66.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clea de Castro e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Carvalho Stella - 

OAB:9897/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12.178-A/MS, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:
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 VISTOS.

1. CONVERTO a presente ação em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos 

termos do art. 523 e ss. do CPC/2015.

2. INTIME-SE a parte executada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida, conforme cálculo apresentado às fls. 117, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de 

honorários advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor da 

execução, conforme art. 523, §1º, do CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164290 Nr: 6034-79.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldeira Luzia Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que há divergência entre as partes litigantes, quanto 

aos valores obrigação oriunda da sentença de fls.105/106, parcialmente 

retificada conforme acórdão de fls.148v, DETERMINO a remessa dos 

autos ao contador judicial, a fim de apurar o quantum atinente ao 

cumprimento de sentença.

2. Realizado o cálculo, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 67245 Nr: 664-95.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daphnis Silva Ferreira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175334 Nr: 9003-33.2013.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti, Maria Sônia Andrade Benedetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação de Poupança e Emprestimo 

Poupex

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, José Roberto Benedeti - OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Volpe Camargo Advogados 

Associados S/S - OAB:MS 296/2006

 Vistos.

1. Considerando a que as partes possuem interesse em transigir, 

DETERMINO a realização de audiência de conciliação/mediação que 

DESIGNO para o dia 18 de Julho de 2018, às 15hs30min (Horário Oficial de 

Mato Grosso), nos termos do art. 3º, §3º, do CPC/2015.

2. Após, voltem-me conclusos para análise.

3. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160220 Nr: 739-61.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divonir Alves de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267056 Nr: 17383-06.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

1. Cuida-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS intentada pelas 

partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes compuseram amigavelmente o deslinde da ação, como se vê 

em fls. 141.

3. Com vistas dos autos, o Douto membro do Parquet, às fls. 146/147, 

manifestou-se por não haver interesse suscetível de defesa pelo 

Ministério Público.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

DISPOSITIVO:

 5. Isto posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA JUDICIAL os termos 

acordados às folhas 141, para que produzam os jurídicos e legais efeitos 

e em consequência JULGO EXTINTO o feito, com o julgamento do mérito 

nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/2015.

6. Destarte, EXONERO o autor OLAVO DE OLIVEIRA do dever de prestar 

alimentos à requerida IRIS GOMES DE OLIVEIRA, conforme os termos do 

acordo entabulado.

 7. SEM custas.

8. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242866 Nr: 1303-64.2017.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Kárita Christina Vilarinho Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar C. Gimenez - OAB:

 Vistos.

1. Considerando que não houve impugnação das partes acerca do laudo 

pericial aportado em fls.63, homologo-o para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos e, ante a ausência de irregularidade processual, DOU O 

FEITO POR SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248505 Nr: 5222-61.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jefferson Luiz Mallmann Spanholi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHA DA SILVA. - OAB:OAB/GO N°19638

 Vistos.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247321 Nr: 4461-30.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidneis Viana de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Whirlpool Eletrodomésticos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edval Martins Marconcini - 

OAB:MT 20.331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:OAB/SP 131.600

 Vistos.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163329 Nr: 4798-92.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celina Vieira Rezek

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Judith Dias Teixeira Esteves, João José de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Cândido Teles de Araújo - OAB: 

9.921-A/MT

 VISTOS.

1. Intimem-se as partes requeridas para que tomem ciência acerca da 

juntada dos documentos originais, pela parte autora, fls. 120/125, os quais 

dizem respeito à fato descrito na petição inicial.

 2. Por outro lado não a existência de vicio suficiente á macula o feito, 

razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

3. Consigno, por fim que, em havendo pedido de “compensação” pelas 

benfeitorias realizadas no imóvel poderá ser objeto de liquidação de 

sentença.

 4. Deste modo, constata-se que o feito não carece de instrução 

probatória, sendo matéria de direito e de fato, já existindo provas 

suficientes nos autos, estando o processo pronto para ser julgado, nos 

termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.

5. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

6. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236333 Nr: 13669-72.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 Vistos.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214750 Nr: 12299-92.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmar Viricimo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-A

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.
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4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234699 Nr: 12550-76.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Gabriel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aridaque Luis Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stella Haidar Arbid Zucato - 

OAB:MT Nº 10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josias Alves Vitor Trindade 

- OAB:MT 16.506

 Vistos.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226676 Nr: 6878-87.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Damas da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Escola Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Lauda Burmann - 

OAB:MT 18.476-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 Vistos.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95160 Nr: 67-24.2010.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inga Helga Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crediaraguaia - Cooperativa de Crédito Rural 

do Médio Araguaia Ltda - Sicrédi, Horley Zoldan, Plínio César Bellan, 

Celedônio Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Daphnis Oliveira - OAB:MT 1004, Juliana Ribeiro 

Tavares - OAB:12.660-MT

 SENTENÇA

1. Trata-se de Ação de Cumprimento de sentença movida pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

 2. Compulsando os autos, verifico que às fls. 314 manifestação da parte 

exequente que informa o pagamento pela executada, bem como requer a 

extinção da ação.

3. Após, os autos retornaram conclusos.

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Assim, declarar satisfeita a obrigação, bem como a extinção do feito é 

medida que se impõe.

6. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC/2015.

 7. Sem custas.

8. Cumpridas as determinações acima e observado o trânsito em julgado 

desta decisão, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias.

 9. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262472 Nr: 14545-90.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248326 Nr: 5119-54.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21387-B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:OAB/MT 11.945-B, DEIVISON VINICIUS 

KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, Fábio Luis Nascimento 

dos Santos da Mota - OAB:19.615, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 217737 Nr: 1481-47.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerealista Serra Alta Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayná Maria de Sousa Santos - 

OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA - OAB:24549/MT, claudinéia SANTOS PEREIRA - 

OAB:22.276/GO, Jacó Carlos Silva Coelho - OAB:MT 15.013-A
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 Vistos.

1. Considerando que este magistrado responde cumulativamente pela 1ª 

(como juiz titular) e 2ª (em substituição) Varas Cíveis desta Comarca e 

havendo outros feitos que reclamam urgência na Vara em que sou titular, 

uma vez que trata de matéria afeta à infância e juventude, AGUARDEM-SE 

os autos em Cartório até compatibilidade da pauta de audiência ou até a 

designação de um Magistrado para a 2ª Vara Cível, para ulterior 

designação de audiência de instrução nos autos.

2. INTIMEM-SE. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56018 Nr: 226-06.2006.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo, Marceli Fernanda Carelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE MEDBARRA, 

Quidinho Tolentino de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, Valquiria de Carvalho Azevedo - OAB:9359-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA SUELY RAMALHO 

DOS S CORBELINO - OAB:5037, Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 Vistos.

1. Aportados os autos neste juízo, INTIMEM-SE as partes para promover o 

prosseguimento da ação, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, 

III, do CPC/2015.

2. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253735 Nr: 8840-14.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francielson Amorim da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida & Previdência, Banco Bradesco 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112, TAMIRIS JESIELI DE CARVALHO MACHADO - 

OAB:21227/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/O, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:OAB/SP 128.341, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 

8184-A

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199754 Nr: 3585-46.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilia da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Capemisa Seguradora de Vida e Previdência 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 VISTOS.

1. Defiro o pedido de fls.148 e determino que sejam promovidas as 

anotações necessárias junto ao Sistema Apólo, a fim de que as 

publicações e intimações sejam efetuadas em nome do patrono indicado.

2. Ainda, ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

3. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

4. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252823 Nr: 8236-53.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Gomes de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FIXO os honorários médicos periciais em R$ 700,00 (setecentos reais), 

com base no art. 6º, caput, da Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça.4.Poderá haver o adiantamento de despesas iniciais 

do perito, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), caso 

demonstre, comprovadamente, a necessidade de tal adiantamento para a 

satisfação das despesas decorrentes do encargo recebido, nos termos 

do art. 7º, da Resolução nº. 127/2011 do Conselho Nacional de 

Justiça.5.FACULTO às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a 

indicação de assistentes técnicos, nos termos do art. 465, §1°, II, do 

CPC/2015.6.INTIME-SE pessoalmente o médico da nomeação, 

independentemente de compromisso legal, nos termos do art. 466, do 

CPC/2015, bem como, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 

(trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data 

agendada para o ato com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Conste 

no mandado as advertências dos arts. 4º e 5º do Provimento nº 68/08 

CGJ-MT.7.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes 

técnicos eventualmente indicados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.8.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTAS às partes para que se manifestem e requeiram o 

que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita, EXPEDINDO-SE a certidão em favor do perito médico 

em seguida (parágrafo único, art. 3º, Provimento 68/08 

CGJ-MT).9.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239169 Nr: 15620-04.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Silva Santos Freitas

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - OAB: 

MT20.332-A

 VISTOS.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205219 Nr: 6720-66.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Tserenhowatsihu Tseredze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Vistos.

1. Considerando que este magistrado responde cumulativamente pela 1ª 

(como juiz titular) e 2ª (em substituição) Varas Cíveis desta Comarca e 

havendo outros feitos que reclamam urgência na Vara em que sou titular, 

uma vez que trata de matéria afeta à infância e juventude, AGUARDEM-SE 

os autos em Cartório até compatibilidade da pauta de audiência ou até a 

designação de um Magistrado para a 2ª Vara Cível, para ulterior 

designação de audiência de instrução nos autos.

2. INTIMEM-SE. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239898 Nr: 16196-94.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wesley da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736

 FIXO os honorários médicos periciais em R$ 700,00 (setecentos reais), 

com base no art. 6º, caput, da Resolução nº 127/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça.4.Poderá haver o adiantamento de despesas iniciais 

do perito, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), caso 

demonstre, comprovadamente, a necessidade de tal adiantamento para a 

satisfação das despesas decorrentes do encargo recebido, nos termos 

do art. 7º, da Resolução nº. 127/2011 do Conselho Nacional de 

Justiça.5.FACULTO às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a 

indicação de assistentes técnicos, nos termos do art. 465, §1°, II, do 

CPC/2015.6.INTIME-SE pessoalmente o médico da nomeação, 

independentemente de compromisso legal, nos termos do art. 466, do 

CPC/2015, bem como, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 

(trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data 

agendada para o ato com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Conste 

no mandado as advertências dos arts. 4º e 5º do Provimento nº 68/08 

CGJ-MT.7.Agendada a perícia, INTIMEM-SE as partes e os assistentes 

técnicos eventualmente indicados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.8.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de conclusão dos 

autos, DÊ-SE VISTAS às partes para que se manifestem e requeiram o 

que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita, EXPEDINDO-SE a certidão em favor do perito médico 

em seguida (parágrafo único, art. 3º, Provimento 68/08 

CGJ-MT).9.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229405 Nr: 8693-22.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiana Barboza Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocicler Oliveira Nascimento - 

OAB:19222

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Vistos.

1. Considerando que este magistrado responde cumulativamente pela 1ª 

(como juiz titular) e 2ª (em substituição) Varas Cíveis desta Comarca e 

havendo outros feitos que reclamam urgência na Vara em que sou titular, 

uma vez que trata de matéria afeta à infância e juventude, AGUARDEM-SE 

os autos em Cartório até compatibilidade da pauta de audiência ou até a 

designação de um Magistrado para a 2ª Vara Cível, para ulterior 

designação de audiência de instrução nos autos.

2. INTIMEM-SE. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244636 Nr: 2497-02.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMÍNIO PILOTO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

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

Lima - OAB:3127-A/MT

 VISTOS.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275958 Nr: 4705-22.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Degmar Pereira Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Trata de Ação de Cobrança movida por DEGMAR PEREIRA BORGES em 

face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A.

2. Frente ao pedido da assistência judiciária gratuita, deve a Requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias fazer prova do alegado, mediante documento 

que entender idôneo, conforme preceitua o artigo 5º, Inciso LXXIV da 

Constituição Federal, sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, 

parágrafo único, do CPC/2015).

 3. Após, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277277 Nr: 5590-36.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcir de Almeida Couto Me

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a parte autora pleiteia a concessão da gratuidade da 

justiça, verifico a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência 

financeira alegada.

2. Deste modo, INTIME-SE a parte autora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

para emendar a petição inicial, conforme preceitua o art. 321 do CPC/2015, 

devendo aportar ao feito cópia de suas três últimas declarações de 
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imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja 

hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, 

sob pena de indeferimento do pedido.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255988 Nr: 10226-79.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Aparecida Nogueira de Araujo Lelis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 VISTOS.

1. Verifico que as argumentações das defesas se confundem com o 

próprio mérito da causa, as quais serão, por ocasião da prolação da 

sentença, razão pela qual DOU O FEITO POR SANEADO.

 2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264078 Nr: 15564-34.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucila Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tap Transportes Aéreos Portugueses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Braga Monteiro - 

OAB:MT-22.959

 VISTOS.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 86391 Nr: 399-25.2009.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diancarlos Alves de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Matias Valadão, Francisca Maria 

Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 

4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl.158/159 e, por conseguinte, determino a 

SUSPENSÃO do feito pelo prazo de 06 (seis) meses.

2. Com o decurso temporal da suspensão acima assinalada, determino que 

INTIME-SE a parte autora para manifestar-se nos autos, pelo prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito (art. 485, III, CPC).

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266596 Nr: 17115-49.2017.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciele Inácio Oliveira - 

OAB:RO 5872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Ribeiro Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 23557, Natasha Cynthia Candida Pereira - 

OAB:23329/O

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 110/141, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276838 Nr: 5308-95.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSNdNF, LDMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSNdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 5308-95.2018.811.0004 - Cód. 276838

Vistos.

Trata-se de ação de guarda c/c alimentos e regulamentação de visitas, 

com pedido de tutela de urgência, do menor DANIEL SALVIANO 

NOGUEIRA DO NASCIMENTO FILHO, proposta por LAIS DAIANE 

MAGALHÃES PERES em face de DANIEL SALVIANO NOGUEIRA DO 

NASCIMENTO.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

No que tange ao pedido de concessão liminar de guarda unilateral 

provisória do menor, não vejo óbice ao seu deferimento, uma vez que se 

trata apenas de regularização da guarda que já está sendo exercida pela 

requerente.

Sendo assim, DEFIRO a guarda provisória do menor á requerente.

Ademais, considerando a necessidade do alimentando e a cautela 

processual como forma de garantir os direitos do infante, DEFIRO o pedido 

de alimentos provisórios, no sentido de fixar o quantum no valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, nos 

termos do que determinam o art. 4º da Lei nº 5.478/68 e os arts. 1694, 

1695 e 1696 do Código Civil.

Referente a escolha da autora pela não realização de audiência 

conciliatória, dispõe o Código de Processo Civil, art. 334, que se a petição 

inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. A audiência somente não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (Art. 334, §4°, I, CPC). Sendo assim, se o réu também tiver 

desinteresse na audiência de conciliação deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Dessa forma, CITE a requerida, no endereço declinado na 

inicial, e a INTIME para audiência de conciliação/mediação que designo 

para o dia 22 de agosto de 2018, às 17h00min (MT), na qual as partes 

deverão se fazer acompanhadas de seus advogados, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

INTIME-SE o Ministério Público.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.
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Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 7 de maio de 2018.

Michel Lofti Rocha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246355 Nr: 3756-32.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRBJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ene Carolina Ferreira Souza - 

OAB:22.477-MT, Gaspar Soares Mota Junior - OAB:OAB/SP 374.448, 

Marco Aurélio R. Santos - OAB:137409/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Processo nº 3756-35.2017 – Código 246355

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de julgamento 

do feito no estado em que se encontra.

Após, conclusos para saneamento ou sentença.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261588 Nr: 13986-36.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA PEREZ, APPARECIDA CORREA PEREZ, 

CARLOS ROBERTO PEREZ, LEONARDO PERES FILHO, MARIA APARECIDA 

PEREZ NASCIMENTO, PAULO ROBERTO PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO LOPES - OAB:223057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para no prazo de CINCO dias 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161988 Nr: 3016-50.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Barbosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Soares Filho, Jonatan Augusto 

Rodrigues de Assis, Telviomar Cosmos Lopes de Jesus, Banco Santander 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, William Ferreira Teixeira - 

OAB:OAB/GO 27.625

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta precatória/diligência NEGATIVA fls. 165/177, prazo 

CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201052 Nr: 4414-27.2015.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Antonio Mroginski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta precatória de fls. 109/114, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 263157 Nr: 14972-87.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. S. DOS SANTOS E CIA LTDA, HELOISA 

SILVA DOS SANTOS, Lionésio Sousa Silva, Francyelle Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro 

reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar 

comprovante nos autos, tendo em vista que juntou comprovante de 

pagamento de custas judiciais e não diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 167006 Nr: 9626-34.2012.811.0004

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Rezende Chaves, Luciene Rezende de Souza 

Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Inês Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dulcinéia Vieira Lima - 

OAB:28.859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Marcílio 

Cardoso - OAB:27.570 - GO, Olímpio Rodrigues de Souza - 

OAB:5.235-GO

 INTIMAÇÃO da inventariante para no prazo de 10(dez) dias, promover a 

juntada dos comprovantes de despesas, débitos e valores arrecadados 

com os frutos dos aluguéis dos imóveis, sob pena de destituição do cargo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 226700 Nr: 6897-93.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Municipio 

de Torixoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odoni Mesquita Coelho, Silvio Sousa 

Figueiredo, Jandir Luiz Rohden, Baliza Comércio de Derivados do Petróleo 

Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BRANT GAMBIER 

COSTA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:MT 4198, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, 

Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de 

Oliveira - OAB:MT 13.284-O, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/O

 PROCESSO N º 6897-93.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 226700

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a respeito de citações e respostas para juntar.

Em seguida, sobre citações eventualmente frustradas, preliminares 

ventiladas e, eventualmente, sobre o julgamento antecipado, diga o autor, 

assim como em relação ao pedido de desbloqueio à fls. 1364/1365.

Intime-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 61 de 1154



Barra do Garças-MT, 22 de março de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273412 Nr: 3212-10.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marsal Rocha de Sousa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Nos termos do art. 144, VIII do CPC/2015, DECLARO-ME impedido para 

processar e julgar o feito.

 2. Remetam-se os autos ao substituto processual, ressalvando que 

respondo pela 1ª e 2ª varas cíveis, com as devidas homenagens.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171298 Nr: 3963-70.2013.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristhiane Carolina Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Maycon Jonne Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gessyka de Souza Rondon 

Rocha - OAB:MT 11.731, JULIANA ROSSI THOMAZ FERRARI - 

OAB:187602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Nos termos do art. 144, VIII do CPC/2015, DECLARO-ME impedido para 

processar e julgar o feito.

 2. Remetam-se os autos ao substituto processual, ressalvando que 

respondo pela 1ª e 2ª varas cíveis, com as devidas homenagens.

3. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194919 Nr: 477-09.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDIVINO ALVES DOS SANTOS, Rg: 

2.539.787-7, Filiação: Olga de Souza Santos e Felipe Feliciano dos Santos, 

data de nascimento: 02/03/1989, brasileiro(a), natural de Barra do 

Garças-MT, solteiro(a), tratorista. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Para comparecer no dia 28 de Maio de 2018, às 07:30 horas 

(MT), no Plenário do Tribunal do Júri Popular- no Anexo do Ed. do Fórum 

local, sito à Rua Francisco Lira, n.º .1.051, Bairro:Sena Marques, Cidade: 

Barra do Garças-MT, a fim de ser submetido a Julgamento pelo Egrégio 

Tribunal do Júri Popular, nos autos de Ação Penal supramencionados.

Despacho/Decisão: 1. Por readequação de pauta, redesigno a Sessão de 

Julgamento para dia 28.5.2018 às 7h30min(MT).2. Intimem-se.3. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 04 de maio de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 240854 Nr: 16930-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronderson Batista Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONDERSON BATISTA LEITE, Cpf: 

85381047134, Rg: 3.648.745, Filiação: Francisco Peres Leite e Leodete 

Batista da Costa, data de nascimento: 13/11/1978, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, casado(a), lavrador/comerciante/açougueiro, 

Telefone 98412-6749. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denunciado no art. 180, caput, Código Penal.

Despacho: Termo de AssentadaAutos de cód. 240854Em 03.05.2018 às 

17h55min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz de Direito Douglas 

Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz Franco Mendes e o 

Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Realizado o pregão, ausente o réu. 

Após, o MM Juiz, decidiu: “1.Ante certidão de fl. 66, cite-se o réu por 

edital.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que 

vai assinado por todos os presentes em audiência.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Danilo Jardim Lopes, 

digitei.

Barra do Garças, 07 de maio de 2018

Adriana Antônia de Rezende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 214228 Nr: 11982-94.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jheicks Max Sousa Coronheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 220896

Autos de cód. 214228

Em 07.05.2018, às 19h04min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o réu. 

Prejudicada a instrução nos autos de código 220896, por ausência das 

testemunhas. Após, o MM Juiz, determinou: “1. Confirmo o recebimento da 

denúncia nos autos de código 214228, designando audiência de instrução 

para a data de 20.09.2018, às 15hrs (MT). 2. Com relação aos autos de 

código 220896, designo audiência para a oitiva das testemunhas na data 

de 20.09.2018, às 15hrs30min (MT), saindo o réu intimado. 2. Requisite-se 

as testemunhas militares.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 214917 Nr: 12402-02.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson David de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Maria David Barros 

- OAB:MT 20.213

 Termo de Assentada

Autos de cód. 205991

Em 08.05.2018, às 17h30min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e a defesa técnica, constituída na Advogada Cristiane 

Maria David Barros. Presente o réu. Realizada a oitiva da testemunha 

Welison Ferreira Lopes. Ministério Público manifesta pela desistência da 

testemunha José Umbelino Fernandes de Brito. O Após, o MM Juiz, 

determinou: “1. Homologo a desistência da testemunha José Umbelino 

Fernandes de Brito. 2. Vistas às partes para alegações finais por 

memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 

que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 208716 Nr: 8707-40.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilca Miranda Soloaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 Termo de Assentada

Autos de cód. 208716

Em 08.05.2018, às 13h15min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e a defesa técnica, constituída na Advogada Jessica Silva 

Souza. Presente a ré. Realizada a oitiva das testemunhas Marcos Brant 

Gambier Costa e Iasmyn Soloaga Guimarães. Consignada a presença do 

estagiário de direito Carlos Henrique de Oliveira. Pela defesa técnica, em 

áudio, é requerido a redesignação de audiência para interrogatório da ré 

após o cumprimento de carta precatória. O Ministério Público não vislumbra 

óbice quanto ao pleito defensivo, ratificando a possibilidade de realização 

de novo interrogatório da ré. O pedido foi devidamente analisado e 

indeferido, em áudio, pelo MM Juiz, dando prosseguimento à realização do 

interrogatório da ré. O Após, o MM Juiz, determinou: “1. Aguarde-se o 

retorno de carta precatória expedida para a Comarca de Gurupi – TO. 2. 

Após, vistas às partes para alegações finais por memoriais.” Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 205746 Nr: 7031-57.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Fiori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Alves do Nascimento 

- OAB:14024/MT, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 14.040

 Termo de Assentada

Autos de cód. 205746

Em 08.05.2018, às 14h30min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e a defesa técnica, constituída no Advogado Humberto 

Alves do Nacimento. Presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas 

Delmiro Ferreira Campos, Elói Grison, Luiz Miguel Olivencia Suarez Junior. 

Ministério Público manifesta pela desistência das testemunhas Grazielle 

Oliveira Correia e Josiel Augustinho Silva Santos. Realizado o 

interrogatório do réu. O Após, o MM Juiz, determinou: “1. Homologo a 

desistência das testemunhas Grazielle Oliveira Correia e Josiel Augustinho 

Silva Santos. 2. Vistas às partes para alegações finais por memoriais.” 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 213914 Nr: 11825-24.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Campos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeilson Gonçalves Mendes 

- OAB:20.065/MT, Romario Ribeiro da Silva - OAB:19903/O

 Termo de Assentada

Autos de cód. 213914

Em 08.05.2018, às 13h55min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e a defesa técnica, constituída no Advogado Adeilson 

Gonçalves Mendes. Presente o réu. Prejudicada a oitiva das testemunhas. 

O Ministério Público insiste na inquirição da testemunha Janival Almeida de 

Sousa. Ministério Público e defesa técnica desistem da testemunha 

Abraão Ferreira de Brito. O Após, o MM Juiz, determinou: “1. Designo oitiva 

da testemunha Janival Almeida de Sousa para 06.11.2018, às 16hrs (MT), 

saindo réu e defesa devidamente intimadas. 2. Homologo a desistência da 

testemunha Abraão Ferreira de Brito.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 205693 Nr: 6998-67.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Epifanio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 Termo de Assentada

Autos de cód. 205693

Em 08.05.2018, às 16h23min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e a defesa técnica, constituída no Advogado Adelmo 

Henrique Oliver. Presente o réu. Realizada a inquirição das testemunhas 

Wilmar Paulo da Silva e Raimundo Nonato da Silva. Realizado o 

interrogatório. O Após, o MM Juiz, determinou: “1. Vistas às partes para 

alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 205991 Nr: 7147-63.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Vinicius dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Isabelle de Baptista - OAB:MT 19.065, Josias Alves 

Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18476, Sandra Negri - 

OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, 

Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 Termo de Assentada

Autos de cód. 205991

Em 08.05.2018, às 16h48min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e a defesa técnica, constituída no Advogado Andrey da 

Silva Carvalho. Presente o réu. Prejudicada a instrução diante da ausência 

das testemunhas. O Após, o MM Juiz, determinou: “1. Designo audiência 

de instrução para 07.11.2018, às 12hrs (MT), saindo réu e defesa 

devidamente intimados. 2. Requisite-se as testemunhas militares.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 205216 Nr: 6719-81.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Carvalho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 Termo de Assentada

Autos de cód. 205216

Em 08.05.2018, às 16h04min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e a defesa técnica, constituída no Advogado Juares 

Batista Machado. Presente o réu. Realizada a oitiva das testemunhas 

Cleinedi Pereira da Silva e Djalma Maciel Brito. Ministério Público manifesta 

pela desistência da testemunha Meireles Moreira dos Santos Júnior. A 

defesa técnica manifesta pela dispensa das testemunhas José Antonio da 

Silva e Luiz Alberto Ribeiro. Realizado o interrogatório do réu. O Após, o 

MM Juiz, determinou: “1. Homologo a desistência das testemunhas 

Meireles Moreira dos Santos Júnior, José Antonio da Silva e Luiz Alberto 

Ribeiro. 2. Vistas às partes para alegações finais por memoriais.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 199631 Nr: 3488-46.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Ponciano Elias Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Gilmar Moura de Souza - OAB:MT 19048, 

Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 Termo de Assentada

Autos de cód. 199631

Em 08.05.2018, às 16h23min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e a defesa técnica, constituída nos Advogados Sidnei 

Rodrigues de Lima e Carlos Antonio Mecena de Oliveira. Ausente o réu. 

Prejudicada a instrução por ausência de intimação do réu. O Após, o MM 

Juiz, determinou: “1. Designo audiência de instrução na data de 

06.11.2018, às 16hrs30min (MT), saindo a defesa intimada. 2. Expeça-se 

precatória para intimação do réu.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 262471 Nr: 14544-08.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Luiz Esteves 

Júnior - OAB: MT 5.916-B

 Decisão

Autos de cód. 262471

1. Trata-se de executivo de pena, proveniente da Segunda Vara Criminal 

da Comarca de Barra do Garças, em face de Murilo Silva de Oliveira, 

nascido em 11.09.1968, condenado à pena corpórea de 08 (oito) meses 

de detenção, em regime aberto, por infringir o art. 306, Lei 9.503/97, 

substituída por restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no 

importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como à inabilitação para dirigir 

veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses.

2. Atualiza-se a multa aplicada e intime-se o reeducando para quitá-la.

3. Intime-se o reeducando para depositar, nos autos, a CNH, visando 

cumprir a pena de inabilitação por 04 (quatro) meses, sobre a qual deverá 

incidir a detração da prisão em flagrante de 28.05.2014 (fl.08) até 

29.05.2014 (fl.14), de modo que torno cada dia de prisão como equivalente 

a um mês de inabilitação, devendo, portanto, a pena acessória de 

inabilitação gerar a retenção da CNH nos autos somente por 02 (dois) 

meses.

4. Intime-se o reeducando para quitar a prestação pecuniária, 

imediatamente, efetuando depósito em conta judicial, para fins da Res. 

154/CNJ.

5. Deduza-se do valor da fiança o montante suficiente para quitar tanto as 

custas, quanto as despesas processuais, devendo ser transferido o valor 

restante para conta judicial vinculada à Res. 154/CNJ.

6. Este valor restante deverá ser utilizado para quitar a prestação 

pecuniária, devendo o reeducando complementar o que faltar para atingir 

o cumprimento integral da prestação pecuniária.

7. Intimam-se.

Barra do Garças, 01.02.2018

 Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 167261 Nr: 10011-79.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Pereira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos 167261

1. Ante a certidão de trânsito em julgado, tendo havido sido decretada a 

revelia do réu (fl. 92), decreto sua prisão, para cumprimento de pena, por 

estar em lugar incerto e não sabido, conforme certidão de fl. 91.

 2. Não há o impeditivo do art. 313, inc. I, CPP, já que não se trata de prisão 

preventiva, mas sim de prisão para cumprimento da pena.

 3. Expeça-se mandado de prisão com validade até 18.04.2021, quando 

então estará extinta a pretensão executória pela prescrição.

 4. Inscreva-se o mandado no BNMP.

 5. Expedido o mandado de prisão, remeta-se ao arquivo provisório, até a 

prisão ou a prescrição.

 6. Caso cumprido o mandado de prisão, seja o réu apresentado 

imediatamente para audiência de custódia.

7. Cumpra-se.

 Barra do Garças 08.05.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 237199 Nr: 14267-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Acácio Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 Termo de Assentada

Autos de cód. 237199

Em 08.05.2018, às 14h16min, na sala de audiência, presente a MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, Advogado Dilermando Vilela Garcia Filho. Realizado o 

pregão, presente o réu. O Ministério Público ofereceu as seguintes 

condições aceitas pelo réu: “1. Suspensão do processo por 02 (dois) 

anos; 2. Não frequentar bares, prostíbulos, bocas de fumo e pontos de 

tráfico; 3. Não sair da comarca por mais de 10 (dez) dias sem 

comunicação prévia ao juízo; 4. Comparecimento bimestral em juízo; 5. Não 

beber, não usar entorpecentes, não portar armas ou munições; 6. Perda 

do valor da fiança.” O MM Juiz decidiu: “1.Homologo a suspensão 

condicional. 2. Aguarde-se o cumprimento. 3. Remeta-se os valores à 

conta vinculada à resolução 154/CNJ.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 221731 Nr: 3895-18.2016.811.0004
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindonjoncy Francisco Messias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 221731

Em 09.05.2018, às 14h50min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Ausente o réu. 

Realizada a oitiva das testemunhas Paulino Batista de Alcantis e Kaíme 

Costa Fonseca. Ministério Público manifesta pela desistência da 

testemunha Valdivan da Silva Batista. O Após, o MM Juiz, determinou: “1. 

Homologo a desistência da testemunha Valdivan da Silva Batista. 2. 

Decreto a revelia do réu. 3.Vistas às partes para alegações finais por 

memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 

que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 183688 Nr: 5244-27.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Rafael Oliveira Benevides, 

Jefferson do Carmo, Marcos Renilson de Sousa Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Ferreira de 

Amorim - OAB:, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 Sentença Autos 5244-27.2014.811.0004 (183688) 3. Dispositivo a) 

Absolvo o denunciado Jefferson do Carmo, pelo crime previsto no artigo 

180, caput do CP e artigo 244-B, Lei 8069/90, nos termos do art. 386, inc. 

VII, CPP, bem como absolvo o denunciado Marcos Renilson de Souza Leal, 

pelo crime previsto no artigo 180, CP e artigo 244-B, Lei 8069/90, nos 

termos do art. 386, inc. VII, CPP. b) Condeno o denunciado Alexandre 

Rafael Oliveira Benevides, pelos crimes previstos nos artigos 180, caput, 

CP e artigo 244-B, Lei 8069/90, em concurso formal impróprio, em 2 (dois) 

anos de reclusão a ser cumprida no regime inicialmente aberto (art. 33, § 

2°, alínea ‘c’, CP), e substituo a privativa de liberdade por uma prestação 

pecuniária no importe de um salário mínimo, seja o valor remetido à conta 

judicial atrelada à Res. 154/CNJ; c) Condeno em 10(dez) dias multa, no 

valor de um trigésimo do salário mínimo cada dia-multa; d) Concedo o réu o 

direito de recorrer em liberdade; e) Defiro a gratuidade processual; f) Com 

o trânsito em julgado, forme-se o Executivo de Pena, remeta-se ao Juízo 

da Execução Penal e, afim, arquive-se, com comunicação à Justiça 

Eleitoral. g) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. h) Intimem-se. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 207559 Nr: 8064-82.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Souza Lira, Robson Nunes da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 207559

Em 09.05.2018, às 14h08min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, Defensor Público Hugo Ramos Vilela e Advogado Adelmo 

Henrique Oliver. Ausente o réu Jhonny Souza Lira. Presente o réu Robson 

Nunes da Cruz. Registrada a presença dos estagiários de direito Ezio 

Carlos Barbosa Junior, Caio Henrique Siqueira Oliver, Jose Carlos 

Menezes Luz e Luiz Eduardo de Carvalho Barbosa. Após, o MM Juiz, 

determinou: “1. Efetuo correção da decisão de fls. 201, para também 

receber a denúncia quanto a Maurício Martins Oliveira, fls.03, que deverá 

ser citado mediante mandado encartado em precatória a ser destinada 

Rondonópolis – MT, já que se encontra preso no respectivo presídio. 2. 

Aguarde-se a resposta à acusação por Maurício Martins Oliveira.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 182950 Nr: 4641-51.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Henrique Luiz Romero, Wallisson 

Santos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Defensoria Publica do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 Sentença Autos 4641-51.2014.811.0004 (181276) 3. Dispositivo: a) 

Condeno os denunciados Rodrigo Henrique Luiz Romero e Walisson 

Santos Ribeiro, como incurso nas sanções do art. 155, §4º, IV, CP, pelo 

que lhe aplico a pena de 2(dois) anos de reclusão, a ser cumprida no 

regime inicialmente aberto, substituindo a pena privativa de liberdade para 

uma prestação pecuniária (art. 43, inc. I, c/c art. 45, § 1º, ambos do CP), 

no montante de um salário mínimo para cada réu, em favor da vítima João 

Bosco Coelho de Freitas; b) Aplico, ainda, a pena de pecuniária no 

montante de 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo o dia multa; c) Concedo o direito de recorrer em liberdade; 

d) Cumpra-se o item 7.14.2.1, CNCGJ-TJMT; e) Defiro a gratuidade, por ter 

sido o réu defendido pela Defensoria Pública; f) Com o trânsito em julgado 

para o Ministério Público, declaro extinta a pretensão punitiva pela pena em 

concreto, determinando o arquivamento. Barra do Garças, 09.05.2018 

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 217388 Nr: 1259-79.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deuzelina Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT 4.451-A

 Termo de Assentada

Autos de cód. 217388

Em 09.05.2018, às 14h26min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e Advogado Luiz Aires Cirineu da Silva. Presente a ré. 

Realizada a oitiva das testemunhas Layane Orenildo de Carvalho Silva, 

Diego de Matos e Gilberto dos Santos. Realizado o interrogatório. 

Registrada a presença dos estagiários de direito Ezio Carlos Barbosa 

Junior, Caio Henrique Siqueira Oliver, Jose Carlos Menezes Luz e Luiz 

Eduardo de Carvalho Barbosa. Após, o MM Juiz, determinou: “1. Vistas às 

partes para alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 273402 Nr: 3207-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Rodrigues da Silva, Alan Henrique 

Zocal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Ofício 29/2018- Gab. 1ª Vara Criminal

Código de Rastreabilidade nº 81120183321023– 1ª Secretaria Criminal

Processo Original: 3207-85.2018.811.0004 – 273402 (Primeira Vara 

Criminal)

Habeas Corpus nº. 1004193-34.2018.8.11.0000- Barra do Garças/MT – 

Classe 307 – CNJ
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 Pacientes: Alan Henrique Zocal e Patrícia Rodrigues da Silva

Impetrante: Adelmo Henrique Oliver

Excelentíssimo Senhor Des. Relator,

Tive a honra de tomar ciência da requisição de informações oriunda deste 

Sodalício, mediante recebimento de documentos via malote digital em 

24/04/2018 às 16:58.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante distribuído para a 1ª Vara Criminal 

da Comarca de Barra do Garças/MT, tendo como autores do fato Alan 

Henrique Zocal e Patrícia Rodrigues da Silva, presos em flagrante delito na 

data de 22.02.2018, pela prática dos delitos tipificados nos art. 33 c/c art. 

35 da Lei 11.346/06.

 Quando da audiência de custódia, o Ministério Público postulou a 

conversão da prisão preventiva pela prisão domiciliar com monitoração 

eletrônica (para garantir o cumprimento da prisão domiciliar), em face de 

Patrícia Rodrigues da Silva, diante de HC 143641/STF, postulou por outro 

lado a conversão do flagrante de Alan Henrique Zocal em prisão 

preventiva para garantir a ordem pública.

MM Juiz decidiu quanto a Patrícia Rogrigues da Silva:

“Diante da apresentação de documento de nascimento de filho com data 

de 11.02.2013, verificando-se que relatou com firmeza estados expostos 

nesse documento, e diante do HC14341, com efeitos coletivos (...), 

tornando o que era facultativade direito subjetivo. Acompanho parecer 

ministerial e converto a prisão em flagrante de Patrícia Rodrigues da Silva 

em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, devendo sair da 

residência somente com prévia autorização judicial, relanto que a prisão 

domiciliar não gerará impacto negativo à economia familiar, porque a 

profissão descrita na qualificação do interrogatório inquisitorial é “do lar”. 

Portanto, não há impactos negativos na economia familiar. A residência em 

que será executada a prisão domiciliar é a descrita também nesse 

interrogatório, Rua Sabiá, QD 131, Casa 05, Bairro Doutor Fabiano II, 

Cuiabá-MT.”. Quanto o flagrado Alan Henrique Zocal: “A quantidade 

expressiva de droga, a natureza da droga pasta base de cocaína, a forma 

de execução, que é transporte intermunicipal da droga, revelam 

periculosidade que justifica a prisão preventiva. que decreto neste ato. 

Desta forma, deverá responder preso preventivamente o processo. É a 

decisão.”

Em 10.04.2018, o Ministério Público ofereceu denúncia contra ambos os 

flagrados, sendo que, em relação aos autuados Alan Henrique Zocal e 

Patricia Rodrigues da Silva foi imputado o delito tipificado no art. 33, caput 

da Lei 11.343/06.

Em decisão de fls. 77/78 foi determinada a notificação dos acusados nos 

termos do art. 55, da Lei nº 11.343/06.

 Atualmente, o feito aguarda a apresentação das respostas à acusação.

Seguem anexadas cópias dos documentos que reputo importantes para a 

melhor análise do writ: a) cópia da denúncia, e b) cópia da decisão que 

converteu a prisão em preventiva, sendo que me resta para o momento, 

renovo protesto de estimas e consideração.

Barra do Garças, 26 de abril de 2018.

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

Ao

Exmo. Sr. Relator Dr. Rondon Bassil Dower Filho

Segunda Câmara Criminal

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 276726 Nr: 5230-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Decisão

Autos de Cód. 276726

1. Cumpra-se a decisão de fls. 41-44.

 2. Em seguida, ante parecer ministerial de fl. 60, realize-se estudo social, 

na residência da flagrada, para averiguar se a criança Sabrina Carvalho 

Ribeiro (fl. 58) lá reside e desde quando reside, bem como para averiguar 

quem é responsável pelos seus cuidados, seja atualmente, seja antes da 

prisão da flagrada, podendo o (a) profissional do estudo social apresentar 

quaisquer outras informações que reputar relevante.

 3. Com o laudo, vistas às partes. Após, conclusos.

 Barra do Garças/MT, 08.05.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 273402 Nr: 3207-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Rodrigues da Silva, Alan Henrique 

Zocal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos, para que se proceda, via DJE, a 

intimação do advogado do acusado para apresentar defesa preliminar no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 273402 Nr: 3207-85.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Rodrigues da Silva, Alan Henrique 

Zocal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Decisão

Autos de cód. 273402

1. Da análise dos autos, verifica-se que o réu Alan Henrique Zocal possui 

advogado constituído (fl. 109), pelo que, conforme certidão de fl. 113, 

intime-se a defesa técnica do réu, via DJE, para que apresente defesa 

preliminar, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Decorrido o prazo, cumpra-se item “c” de decisão aportada às fls. 

77/78.

3. Acompanho o parecer ministerial de fl. 114-115 e indefiro o pedido de fl. 

79-81.

4. Aguarde-se o cumprimento da precatória de fl. 100, distribuída no 

destino sob o cód. 521205/Cuiabá.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças 09.05.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247736 Nr: 4718-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILMAR ALVES DE SOUZA, Cpf: 

62812351187, Rg: 1.277.487-1, Filiação: Maristela Alves Barbosa e Manoel 

Fernandes de Souza, data de nascimento: 15/09/1974, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 

99226-4373/992384431. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 
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interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O denunciado foi denunciado pela pratica dos delitos 

descritos no art. 129§9º e art. 147, caput, na forma do art. 69, todos do 

código Penal c/c art. 5º, III e art. 7º, I e II, da Lei 11.340/2006.

Despacho: Vistos, etc.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 10 de maio de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233549 Nr: 11657-85.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOEL PEREIRA DE ALMEIDA, Rg: 

16001525, Filiação: Carmen Tania Andrade de Almeida e Juarez Pereira da 

Costa, data de nascimento: 14/09/1988, brasileiro(a), natural de 

Goiânia-GO, solteiro(a), servente, Telefone 9223-7410 (pai). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado pela pratica do crimes 

descritos no art. 330 do código Penal e art. 309 do código de Transito 

Brasileiro, na forma dp art. 69 do Código Penal.

Despacho: Vistos.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 10 de maio de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170233 Nr: 2542-45.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro de Araújo Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LÁZARO DE ARAÚJO BATISTA, Rg: 

2.006.384-9, Filiação: Lauro José Batista e Francisca de Araújo Batista, 

data de nascimento: 23/06/1987, brasileiro(a), natural de Campinápolis-MT, 

solteiro(a), soldador/serralheiro, Telefone 9239-5786/9244-4392. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado pela pratica do art. 129,§1º, 

incs I e II, do código Penal.

Despacho: Vistos.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 10 de maio de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183442 Nr: 5048-57.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeneide Resende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDENEIDE RESENDE DE SOUZA, Cpf: 

42063930104, Rg: 0612.283, Filiação: Lázaro Carvalho de Resende e 

Paulina Maria de Carvalho, data de nascimento: 20/04/1969, brasileiro(a), 

natural de Torixoréu-MT, casado(a), empresário/comerciante/vendedor, 

Telefone 3401-6180/9206-8171. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado pela pratica do art. 180,§3º, 

do código Penal

Despacho: Vistos.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 10 de maio de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201648 Nr: 4777-14.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idelvânio Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IDELVÂNIO RIBEIRO DOS SANTOS, Cpf: 

03334266141, Rg: 4012042, Filiação: Becholina Freitas Ribeiros dos 

Santos e Idalicio Ferreira dos Santos, data de nascimento: 05/03/1981, 

brasileiro(a), natural de Goiânia-GO, solteiro(a), braçal, Telefone 

9611-4388/mãe. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado pela pratica do crime descrito 

no artigo 331 do código Penal.

Despacho: Vistos.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 10 de maio de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252382 Nr: 7907-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Elias Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carla Brandi 

Hohlengeger - OAB:17.584

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ELIAS JUNIOR, Cpf: 76880249191, 

Rg: 913231, Filiação: Aparecida Ferreira Elias e José Elias, data de 

nascimento: 09/10/1975, brasileiro(a), natural de Barbosa-SP, solteiro(a), 

operador de máquinas, Telefone 99155-0238. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado está incurso nas figuras tipicascapituladas 

noart. 306, do código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Vistos.Defiro a cota ministerial retro.Cite-se o acusado, por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, com 

os requisitos constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para 

responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 

396, caput).Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, 

caput).Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marimeire Bezerra da 

Silva, digitei.

Barra do Garças, 10 de maio de 2018

Stephano Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 83896 Nr: 7113-35.2008.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Paulo José Martins Grama - OAB:MT 8.445

 Vistos, etc.Trata-se de inquérito policial instaurado para apuração dos 

delitos de Lavagem de Dinheiro, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/1998, 

Formação de Quadrilha, previsto no art. 288 do Código Penal, Fraude à 

Licitação, previsto na Lei nº 8.666/93, e Enriquecimento Ilícito, previsto na 

Lei de Improbidade Administrativa, tendo como indiciado WANDERLEI 

FARIAS SANTOS. (...) Verifica-se que o delito encartado no art. 1º, da Lei 

nº 9.613/1998, possui pena de reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos.Nos 

termos do art. 107, do Código Penal, extingue-se a punibilidade:Art. 107 – 

extingue-se a punibilidade:(...) IV - pela prescrição, decadência ou 

perempção;Observando as circunstâncias do art. 59 do CP, é forçoso 

reconhecer que o indiciado teria, diante de uma eventual condenação, a 

pena aplicada inferior a 08 (oito), sendo o prazo prescricional neste caso 

de 12 (doze) anos nos termos do art. 109, III, do CP.Assim, da data dos 

fatos, os quais ocorreram entre os anos de 2002 e 2003, até a presente 

data, constatando-se lapso temporal superior a 12 (doze) anos, período 

em que não houve outras causas interruptivas ou suspensivas da 

prescrição, fazendo-se necessário o reconhecimento da prescrição 

virtual.Assim, necessário se faz o reconhecimento, como de fato 

reconheço, da prescrição antecipada da pretensão punitiva, e a 

consequente extinção da punibilidade do delito capitulado no art. 1º, da Lei 

nº 9.613/1998, atribuído a Wanderlei Farias Santos, nos termos do art. 

107, IV, c/c o art. 110, § 2º (com redação vigente à época dos fatos), c/c 

o art. 109, III, ambos do CP.Assim, vislumbro que não mais subsiste razão 

para o prosseguimento desta deste inquérito, uma vez que já operou a 

prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao autor dos fatos, 

sendo esta causa extintiva da punibilidade nos moldes elencados no artigo 

107, IV, do Código Penal.P.R.I.C.Transitada em julgada, arquivem-se os 

autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 275316 Nr: 4295-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Moreira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Menezes - 

OAB:13322/MT

 Vistos.

Designo o dia 16/05/2018, às_17:30_horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha Juliano Silva.

Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se com máxima urgência por se tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 276071 Nr: 4788-38.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON MAGNO DOS 

SANTOS - OAB:RO2736

 Vistos.

Designo o dia 22/08/2018, às 13:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição das testemunhas.

Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

Caso a diligência se torne infrutífera, deverá a escrivania retirar a 

audiência de pauta, ficando, desde já, autorizada a devolução da 

deprecada ou o encaminhamento, de forma itinerante, a outra comarca, 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 206438 Nr: 7420-42.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Sales Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANUCCY ARAÚJO ALVARES 

- OAB:18019/B

 Vistos.

Certifique-se o transito em julgado da sentença para o Ministério Público e 

o réu, posteriormente cumpra-se a sentença de fls. 116/121, em sua 

integralidade.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 276616 Nr: 5165-09.2018.811.0004

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSNdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: junior cesar coelho da silva - 

OAB:

 Vistos.

Trata-se de representação para aplicação de medidas protetivas 

formulada pela requerida Laís Daiane Magalhães Peres, a fim de incluir 

como benificiário da presente medida cautelar o infante Daniel Salviano 

Nogueira do Nascimento Filho, filho das partes, em face do agressor 

Daniel Salviano Nogueira do Nascimento.

O Ministério Público pugnou pelo indeferimento, ante a desnecessidade da 

aplicação da medida protetiva, pois o infante não se encontra em situação 

de risco, uma vez que não vislumbra nenhuma conduta delitiva praticada 

diretamente pelo agressor em face de seu filho Daniel Salviano Nogueira 

do Nascimento Filho.

 Compulsando os autos e em detida análise das provas carreadas nos 

autos, não observo a necessidade de deferimento das protetivas 

requeridas, vez que a requerida não declarou que o réu tenha praticado 

nenhum tipo de violência física, psíquica ou patrimonial conforma disciplina 

a Lei 11.340/2006.

Assim, em consonância ao r. parecer ministerial, indefiro as medidas 

cautelares solicitadas, por ausência de motivos ensejadores, vez que o 

infante Daniel Salviano Nogueira do Nascimento filho não se encontra em 

situação de risco, decorrente do suposto agressor.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Logo, arquive-se os autos com as anotações e baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 207144 Nr: 7846-54.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Silva Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 Vistos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 11.343/2006, notifique o acusado para 

oferecer defesa preliminar, por escrito e através de advogado, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, poderá arguir 

preliminar e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas que pretende produzir e, arrolar 

testemunhas (LT, art. 55, § 1º).

Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, abra-se vistas dos autos 

a Defensoria Pública para apresentar defesa (art. 55, § 3º, da Lei 

11.343/2006).

Sem prejuízo, indefiro o requerimento ministerial em relação aos 

antecedentes criminais, vez que não comprovada à impossibilidade do 

Ministério Público providenciar por seus próprios meios as certidões 

requeridas, nos termos do artigo 1.373, inciso II, da CNGC.

Diligencie esta Serventia quanto ao laudo pericial definitivo no sistema da 

POLITEC, juntando-se aos autos. Caso não esteja disponível, reitere-se o 

ofício expedido à POLITEC local e à de Cuiabá/MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 99030 Nr: 4036-47.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO DE CAMPOS PORTO 

- OAB:26.945

 Analisando os autos constato que não mais subsiste razão para o 

prosseguimento da presente ação, uma vez que já operou a prescrição da 

pretensão executória da pena aplicada ao réu, nos moldes dos art. 110, 

§1º, c/c art. 109, inciso V, c/c art. 112, inciso I, todos do Código Penal. A 

prescrição da pretensão executória da pena aplicada no caso em tela 

opera em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código 

Penal. Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença 

final, salvo o disposto no §1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo 

máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...);V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo 

superior, não excede a dois; (...).Art. 110 - A prescrição depois de 

transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada 

e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam 

de um terço, se o condenado é reincidente. § 1º A prescrição, depois da 

sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou 

depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não 

podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da 

denúncia ou queixa.Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a 

prescrição começa a correr: I - do dia em que transita em julgado a 

sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão 

condicional da pena ou o livramento condicional;Destarte, o prazo da 

prescrição da pretensão executória, no presente caso, é de 04 (quatro) 

anos, em consonância com os art. 109, art. 110, art. 112, todos do Código 

Penal, tendo como termo inicial o trânsito em julgado para a acusação que 

ocorreu em 31.01.2014, inexistindo quaisquer causas interruptivas ou 

suspensivas dos mesmos até a presente data.Pelo exposto, necessário 

se faz o reconhecimento, como de fato reconheço a prescrição da 

pretensão executória e a consequente extinção da pena ao acusado Nélio 

Rodrigues de Oliveira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 49651 Nr: 865-58.2005.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdCG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:MT14724-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acacio Alves Sousa - 

OAB:14.724-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487
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 Ante o exposto, em conformidade com o art. 413 do Código de Processo 

Penal, uma vez que já fora pronunciado, cabendo tão somente a análise 

acerca da incidência ou não das qualificadoras nos termos do Acordão do 

E.TJ/MT, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO inicial, nessa primeira fase 

procedimental, a fim de que ADILSON SOARES PAIVA seja definitivamente 

julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do no art. 

121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código 

Penal.P.R.I.C.Operando-se a preclusão pro judicato, remetam-se os autos 

à 1ª Vara.Intime-se o Ministério Público e ao advogado. Barra do 

Garças/MT, 08 de maio de 2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes 

Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 253626 Nr: 8770-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanio Coimbra Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 [...]Com tais considerações, bem como que as medidas foram aplicadas 

em 25/10/2017, pouco mais de 06 (seis) meses, não verifico a existência 

de qualquer constrangimento ilegal, notadamente, quando as medidas são 

necessárias para proteção da integridade física e psicológica da vítima, 

diante do fato do denunciado estar frequentando a anteriormente a 

residência da vítima, com anuência de sua genitora, INDEFIRO o pedido de 

revogação da cautelares formulado pela defesa de EVÂNIO COIMBRA 

SILVA.Aguarde-se a realização de audiência de instrução e julgamento 

retro designada. Ciência ao Ministério Público e Advogado.Intimem-se e se 

cumpra.Barra do Garças/MT, 08 de maio de 2018.Augusta Prutchansky 

Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 194337 Nr: 83-02.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo André da Mata - 

OAB:MT 9.126

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

constante na denúncia, para o efeito de ABSOLVER o denunciado RONY 

CLAY ALMEIDA RODRIGUES da acusação do crime tipificado no art. 

217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, observando-se o art. 

5º, II, da Lei 11.340/2006, supostamente cometido em face da vítima Ana 

Julia Guimarães Carmo, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo 

Penal.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 237108 Nr: 14221-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heverton Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 Autos nº 14221-37.2016.811.0004 – Cód.: 237108

Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que não fora expedido mandado de 

intimação/termo de apelação ao réu, notadamente quando se encontrava 

sendo defendido pela Defensoria Pública até prolação de sentença.

Assim, reputo tempestiva a apelação interposta pela defesa do réu, 

notadamente, quando ainda não houve intimação pessoal, vez que se 

encontrava sendo defendido pela Defensoria Pública.

Por fim, intime-se pessoalmente o réu acerca da sentença, a fim de que 

não seja arguida qualquer nulidade.

Acerca da apelação, vistas ao Ministério Público para contrarrazoar.

Barra do Garças/MT, 09 de maio de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 69394 Nr: 2819-71.2007.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson Pereira Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruguiney Batista Cunha - 

OAB:MT 15.890

 Vistos.

Manifeste-se o Ministério Público sobre a defesa do denunciado

Após, voltem os autos imediatamente conclusos por se tratar de processo 

de Meta 2.

Cumpra-se com máxima urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 177540 Nr: 11779-06.2013.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian Ferreira Basto, Fleury Alves de Oliveira, 

Denubes Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, Leonardo André da Mata - OAB:MT 

9.126, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Vistos.

Determino a reabertura de prazo para apresentação de memoriais em 

favor de Willian Ferreira Basto, ante o pedido de fl. 441.

Intime-se o causídico para que apresente memoriais no prazo legal, sob 

pena de comunicação do ocorrido a OAB/MT, para as providências.

Barra do Garças/MT, 09 de maio de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JAIRO GEHM - MT0016063A para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 04/07/2018 

Hora: 14:00 (Horario de Cuiaba), sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001838-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BATISTA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011808-80.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORCENY LEONEL VILELA (EXEQUENTE)

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (EXEQUENTE)

ERIN LEONEL VILELA (EXEQUENTE)

ANTONIA APARECIDA OLIVEIRA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 
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a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEY CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001272-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA MARIA BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA NOVAES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 
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de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DA CONCEICAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001287-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL FERREIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001345-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILENE FRANCISCA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ARRAIS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001179-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA LUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORAH SUZANA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 
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comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001443-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 
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determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001177-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001432-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ESTEFANY OLIVEIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001174-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR OLIVEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 
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declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BORGES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001438-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA CARNEIRO LEAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ALVES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001216-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OTTAVIO VINNICIUS LAURENTINO DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001264-50.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVAN DOS SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE FATIMA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001084-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RUFINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 
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assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001050-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA DA CONCEICAO SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001063-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001064-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA CRISTINA VIEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012882-04.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE SILVA DA MATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012866-50.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO ROCHEMBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARIA SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO DELFINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 
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recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012649-07.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO JOSE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010977-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIZANGE BATISTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A,, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 26/06/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIZANGE BATISTA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 
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do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

26/06/2018 Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-87.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THALINE DEMELAS DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - MT0018030A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/06/2018 Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO LOPES NETO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROSOM S/A (REQUERIDO)

WAP DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

ALESSANDRA FERREIRA - MT0007402A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 04/07/2018 Hora: 15:40 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN MARCIANO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON OLIVEIRA COSTA OAB - MT0021242A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - MT0021242A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/06/2018 Hora: 12:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000731-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN MARCIANO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON OLIVEIRA COSTA OAB - MT0021242A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - MT0021242A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/06/2018 Hora: 12:40 //MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELIDA RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 04/07/2018 Hora: 16:00 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000732-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENOR BEZERRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO LUZ MARQUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CAMILA REJANE MENDES SANTOS - MT0017112A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/06/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011321-47.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN RIBEIRO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DE OLIVEIRA CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

 

1. O processo de execução (sentido lato) possui como finalidade precípua 

a satisfação de um direito espelhado em título executivo, cujo 

procedimento segue uma concatenação de atos que não ensejam um juízo 

cognitivo que venha a gerar um provimento jurisdicional condenatório, 

mandamental, constitutivo ou declaratório como ato-fim, o qual somente 

pode ser realizado em sede de ação de conhecimento, seja por meio dos 

embargos, seja mediante ação “ordinária”. Entretanto o fato do processo 

de execução não dar azo ao aprofundamento em questões afetas às 

ações cognitivas não implica em dizer que ele (o processo de execução) é 

desprovido de qualquer juízo de conhecimento por parte do magistrado, 

vez que tal assertiva seria ab absurdo. Com efeito, a atividade jurisdicional 

exige constantes juízos de conhecimento do magistrado, ora amplo, ora 

restrito, porém jamais ausente. 2. Sem sombra de dúvidas o processo 

executivo dá margem estreita ao exercício do referido juízo, vez que tem 

como lastro título executivo, todavia no seu curso surgem questões 

atreladas ao próprio processo e à validade de seus atos, as quais 

engendram, para sua solução, um ato cognitivo do magistrado - v.g., 

eficácia executiva do título, interesse de agir, legitimidade das partes, 

impugnação à avaliação independentemente de terem sido aventadas em 

sede de embargos ou ação autônoma. 3. Certamente o processo de 

execução desautoriza que se discutam matérias ligadas ao fato 

subjacente à criação do título que lhe guarnece - uma decorrência lógica 

do seu objetivo primacial, temas que deverão ser apreciados no seio de 

ação autônoma ou embargos. 4. Não obstante a finalidade precípua da 

fase executiva é permitido ao magistrado conhecer matérias adstritas à 

própria relação processual executiva e aos atos processuais praticados 

durante sua marcha, onde se insere o controle da legalidade da penhora, 

pois a impenhorabilidade detém compleição processual, sendo a penhora 

de bens impenhoráveis contrária ao direito, vez que é ilegal, 

aconselhando-se que seja veiculada em sede de embargos, “mas o 

assunto pode ser provocado pelo regime do simples requerimento” (Assis, 

Araken de. Manual da Execução, 9ª Edição, RT, pág. 614). 5. Desta forma, 

os temas trazidos à tona são passíveis de reconhecimento de ofício, 

motivo pelo qual aprecio o cerne das questões arguidas pela exequente, 

aprofundando-me no seu mérito. 6. Especificamente sobre a 

impenhorabilidade de montantes contidos em contas bancárias utilizadas 

para pagamento de salários, bem como saldo de poupanças que não 

estejam acima de 40 salários mínimos, é firme a jurisprudência do STJ 

reconhecendo a nulidade de atos que não observem as regras protetoras 
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dos respectivos valores, c.f. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. 

PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta 

Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter da 

impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras 

verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado apenas 

quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. 

2. Excepcionalmente, a regra geral da impenhorabilidade, mediante 

desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, 

remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do 

CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no 

caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e 

Acórdão na origem (Súmula 7/STJ) (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe 8/9/2014). 3. No 

presente caso, a Corte local em nada se manifestou acerca de outras 

tentativas para receber o valor devido. 4. Inaplicabilidade das disposições 

do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, 

são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 

aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos 

interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas 

até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 

admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até 

então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.4. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no REsp 1497214/DF, Rel. Ministro MOURA 

RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016) 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. 

POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO E RETORNO DOS AUTOS PARA VALORAÇÃO DA QUANTIA 

PENHORADA DA CONTA DE POUPANÇA. 1. A quantia depositada em 

caderneta de poupança é absolutamente impenhorável, até o limite de 

quarenta salários mínimos, nos termos do art. 649, X, do CPC 2. A 

Fazenda Nacional pretende penhorar valor depositado na caderneta de 

poupança, o qual se encontra abarcado pela impenhorabilidade se dentro 

desse limite. 3. O acórdão mencionou que no caso dos autos trata-se de 

penhora em poupança. 4. Entretanto, o Tribunal a quo não valorou qual era 

o montante total de poupança e a quantia que foi penhorada, autorizando a 

constrição sob o fundamento de que a movimentação financeira 

descaracteriza a natureza da aplicação. 5. Assim sendo, deve ser 

anulado o acórdão recorrido e determinado o retorno dos autos à Corte de 

origem, para que profira novo julgamento, observando os limites legais da 

impenhorabilidade da poupança. 6. Recurso Especial provido. (REsp 

1448013/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 22/05/2014, DJe 20/06/2014) 7. Como se viu acima o STJ tem realizado 

leitura pragmática dos dispositivos que se ocupam da impenhorabilidade 

dos salários e valores depositados em poupança, mitigando-a apenas nas 

hipóteses de prestação de natureza alimentar e situações excepcionais 

devidamente fundamentas. No caso vertente, pretende a exeqüente 

bloquear a conta-salário do executado, o que não merece prosperar tendo 

em vista a natureza especial e o caráter alimentar da conta-salário, ou 

seja, esta se destina a despesas pessoais e manutenção do executado, 

além do que a referida conta é absolutamente impenhorável, consoante se 

extrai da inteligência do art. 833, IV do CPC. Portanto, com fulcro nos art. 

832 e 833, IV, ambos do Estatuto Processual Civil c/c art. 52 da Lei 

9.099/95 INDEFIRO o pedido de penhora de 30 % da conta-salário do 

executado. Igualmente, INDEFIRO o pedido para designação de audiência 

de conciliação, vez que se de fato a parte exequente pretenda conciliar, 

poderá realizar tal ato extrajudicialmente. 8. Determino a parte exequente 

que no prazo de 30 (trinta) dias, indique outros bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção do processo, na forma do art. 53, §4º, da 

Lei 9.099/1995. 9. Intime-se. 10. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERNANDES ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CAMILA REJANE MENDES SANTOS - MT0017112A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/06/2018 Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000734-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON ALVES TEIXEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - MT0019199A-O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/06/2018 Hora: 13:40 /mt, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRON RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 27/06/2018 Hora: 14:20 /mt, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000737-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRON RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 27/06/2018 

Hora: 14:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRON RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 14:40/mt , sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRON RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 27/06/2018 Hora: 14:40 /MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRON RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT0014992S, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 27/06/2018 Hora: 15:00/MT , sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-34.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRON RIBEIRO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 27/06/2018 

Hora: 15:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-71.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WESTLEY DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 29/06/2018 

Hora: 12:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WESTLEY DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 29/06/2018 

Hora: 12:20 MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-41.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAIANY APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/06/2018 Hora: 16:20 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000746-26.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FIRMINO MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/06/2018 Hora: 16:40 /mt, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 259617 Nr: 12616-22.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magno Bruno Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 SENTENÇA

T.C.O. n°: 12616-22/2016 (Código 259617)

 Vistos.

1. Sentença lavrada nos termos do art. 381 do CPP, c/c art. 81, § 3º, da 

Lei 9.099/1995.

 2. Trata-se de um termo circunstanciado de ocorrência instaurado em 

desfavor de Magno Bruno Pereira, visando apurar a eventual prática do 

crime de lesão corporal, capitulado no artigo 129 do Código Penal, contra 

Altemar Quirino da Costa, fato ocorrido em 06.08.2016.

3. Vieram conclusos.

4. É o relato essencial. Decido.

5. O fato típico narrado amolda-se, em tese, a crime cuja apuração 

somente se procede mediante ação penal pública condicionada à 

representação, o qual elenca como uma das causas de extinção da 

punibilidade a renúncia do direito de representação pelo ofendido - 

consoante dicção do Enunciado 113 do FONAJE - razão pela qual, 

DECLARO com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 9.099/1995, 

extinta a punibilidade do fato sub judice, vez que houve manifestação 

expressa da vítima no sentido de se retratar (fls. 18) da representação 

outrora ofertada contra o pretenso autor do delito em testilha, não 

implicando este decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil 

com espeque no evento em apreço (art. 67, II, do CPP).

6. Sem custas, conforme artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.

7. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

8. Intime-se o Ministério Público.

9. Publique-se.

10. Registre-se.

11. Intime-se.

12. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 08 de maio de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011686-96.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARINE DIAS BURTET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo no recurso inominado 

manejado pela parte autora, bem como a inexistência de comprovação de 

hipossuficiência conforme oportunizado em decisum anteriormente 

prolatada, estando o mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 

42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido instrumento. 2- Não 

havendo manifestação da parte autora a contar da intimação da sentença, 

certifique-se o transito em julgado e nada mais havendo, arquive-se os 

autos com as devidas baixas e cautelas de estilo. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010417-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE ALBINA GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REGIANE ALBINA GOMES - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo no recurso inominado 

manejado pela parte autora, bem como a inexistencia de comprovação de 

hipossuficiência conforme oportunizado em decisum anteriormente 

prolatada, estando o mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 

42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido instrumento. 2- Não 

havendo manifestação da parte autora a contar da intimação da sentença, 

certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as devidas 

baixas e cautelas de estilo. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-57.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA GOMES NIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo no recurso inominado 

manejado pela parte autora, bem como a inexistencia de comprovação de 

hipossuficiência conforme oportunizado em decisum anteriormente 

prolatada, estando o mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 

42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido instrumento. 2- Não 

havendo manifestação da parte autora a contar da intimação da sentença, 

certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as devidas 

baixas e cautelas de estilo. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012447-30.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENISIO MATOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo no recurso inominado 

manejado pela parte autora, bem como a inexistencia de comprovação de 

hipossuficiência conforme oportunizado em decisum anteriormente 

prolatada, estando o mesmo em descompasso com o que preconiza o art. 

42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido instrumento. 2- Não 

havendo manifestação da parte autora a contar da intimação da sentença, 

certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as devidas 

baixas e cautelas de estilo. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001423-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RODRIGUES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000683-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010528-74.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CORREA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO RAMOS ALMEIDA DOS REIS OAB - MT0013560A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT0015250S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010489-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA SILVA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela requerente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do 

CPC, tendo sido manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 

42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) não havendo que se falar em preparo vez que a recorrente tem 

sua isenção garantida conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual 

civil, razão pela qual o RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- 

Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou contrarrazões aos 

autos, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010379-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela requerente preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata da via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do 

CPC, tendo sido manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 

42, segunda parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte 

aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) não havendo que se falar em preparo vez que a recorrente tem 

sua isenção garantida conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual 

civil, razão pela qual o RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- 

Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou contrarrazões aos 

autos, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010354-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORVALINA AIRES COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010427-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI SIRQUEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 
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(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011023-16.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DIAS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JANIS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012879-49.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONALDO VAZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000860-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010915-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA MARIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 
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adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010999-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-32.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIANE SOUZA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001453-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA SANTOS FARIA DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010496-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILSON ALVES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013011-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARLE EVANGELISTA BORGES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS ASSUNCAO NUNES OAB - GO0021991A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-02.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO MARTINS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Tendo em vista que a 

parte recorrida já apresentou contrarrazões aos autos, remetam-se os 

autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010506-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CARMO DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010657-74.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA LOPES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1001719-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. D. M. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LIMA E CASTRO OAB - MG155459 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. N. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001719-72.2018.8.11.0006 AUTOR: DIEGO RIBEIRO DE MORAES 

GERALDES RÉU: EDNO GERALDES NUNES Vistos etc. Processe-se em 

Segredo de Justiça. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo 

de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Tendo em vista o documento 

comprobatório do valor percebido a título de salário do requerido, e 

considerando o binômio possibilidade-necessidade, arbitro alimentos 

provisórios no valor de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos 

líquidos a ser pago mensalmente pelo requerido à representante legal da 

parte autora, até o dia 10 de cada mês, a partir da citação, mediante 

desconto em folha a ser depositado na conta bancária a ser informada no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cite-se e intime-se o Requerido para comparecer 

à audiência de tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente 

acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e 

realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta 

comarca. O não comparecimento injustificado da parte Autora ou 

Requerida à audiência de conciliação/mediação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por 

cento do valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. 

Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação 

será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão 

constar do mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e 

parágrafos do Código de Processo Civil. Intimem-se. Em seguida, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público. Cumpra-se. Cáceres, 18 de abril de 

2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001756-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILDA ROSELI DA SILVA TEOTONIO (REQUERENTE)

ELBERI CARLOS TEOTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA OAB - MT0008734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOSE DA SILVA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão Processo: 

1001756-02.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 111.254,62; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que, na presente data, procedi com expedição de termo de inventariante, 

que será anexado após assinado. Cáceres, 2 de maio de 2018 SEDE DO 

1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: 

TELEFONE: (65) 32111300

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 174712 Nr: 9752-10.2014.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAL, ELC, RCL, MAL, ERLC, LLP, SL, JCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Certifico que as Carta precatórias de fls. 81 e 83 foram cumpridas sendo 

juntadas as fls. 85/89 e 90/101. Certifico ainda que as requeridas: Elza 

Loureiro Candido e EDNA REGINA LOUREIRO CASTRO, foram citadas 

conforme se vê as fls. 88 e 101.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 156558 Nr: 4209-60.2013.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMG, EMR, EMR, EMM, FMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMGR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em contato telefonico com a Cadeia Pública desta Comarca, 

foi informado pela servidoraJocileide da Silva que o requerido JULIO 

MOURA GONZALEZ MORAES foi liberado no dia 20.03.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 228801 Nr: 357-52.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWDRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compareceu nesta secretaria a advogada da Srª MATHA 

HELENA FERRAZ GOMES, informando que a mesma irá comparecer na 

audiência do dia 16.05.2018 às 16h30, não sendo necessaria sua 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 188881 Nr: 7531-20.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC, SDRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alice Campos Mensch - 

OAB:MT0006749O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANA ALESSANDRA 

GONCALVES DE QUEIROZ - OAB:14843, MARIA DONIZETE RODRIGUES 

DE SOUZA - OAB:8.655

 Intime-se pessoalmente a autora e sua advogada, para justificarem sua 

ausência ao presente ato, no prazo de 05 dias.

Às providências necessárias.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 101591 Nr: 6687-46.2010.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL ALMEIDA DE AMORIM, SILVIO LUIZ AMORIM, 

AQUILES ALMEIDA DE AMORIM, MARIA BERNADETE DE AMORIM, 

BENEDITA ALMEIDA DE AMORIM, NILDA GRACILMA DE AMORIM LOPES, 

ADELMO ALMEIDA DE AMORIM, FRANCISCA ASSIZA SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LOPES DE AMORIM, BENEDITO 

COPERTINO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:15192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo com a intimação da advogada ADRIELLE DOS 

SANTOS BACHEGA do desarquivamento do processo, devendo se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do retorno do mesmo ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 226356 Nr: 11683-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: VMRDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de folhas retro, determino o arquivamento deste 

procedimento, tendo em vista que perdeu a sua finalidade.

Intime-se a parte autora, através do seu advogado, para que requeira o 

que entender de direito nos autos de código n. 22981 e 22982, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Nada sendo requerido, tornem ao arquivo.

Ademais, defiro o requerimento de fls. 23, devendo ser entregue à Dra. 

Adriely Rodrigues Piovezan a petição datada de 19/07/2017.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 43677 Nr: 2190-62.2005.811.0006

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ABDS, KDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc.

 Diante da ausência do advogado da parte requerente, intime-o para se 

manifestar acerca do acordo feito em audiência, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Determino que a adolescente Karen da Silva Santos seja encaminhada a 

Clinica Psicológica da FAPAN, localizada na Avenida São Luiz, n° 2522, 

bairro Jardim Cidade Nova, para acompanhamento psicológico, devendo 

ser apresentado relatório a este juízo no prazo de 30 (trinta) dias.

Saem os genitores dos adolescentes intimados para acostarem aos autos, 

no prazo de 20 (vinte) dias, comprovante de atendimento psicológico pela 

FAPAN em relação a adolescente Karen da Silva Santos.

Oficie-se a coordenação do curso de Psicologia da FAPAN para que 

encaminhe relatório mensal a este Juízo.

Após dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 137218 Nr: 6490-57.2011.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN BENEDITA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERTULIANO JOSÉ MOREIRA, EUNICE DA 

ROCHA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde a juntada da petição de 

fls. 92, intime-se a inventariante, via advogado constituído, para que dê 

integral cumprimento a decisão de fls. 88/89, sob pena de aplicação do 

disposto nos art. 622, inciso II ou art. 485, inciso III, ambos do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 90 de 1154



Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 152565 Nr: 11571-50.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CASSIANO PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 80421 Nr: 6998-08.2008.811.0006

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:CÁCERES, PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILON DO VALE SIMÃO - 

OAB:8965/MT

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 96/99 e fl. 112 e determino seja realizada a 

avaliação do bem imóvel, localizado à Rua Imaculada Conceição, Bairro 

Vila Irene, Nº 453, nesta cidade de Cáceres, através de oficial de justiça, o 

qual deverá, também, informar o valor venal do bem.

Com a juntada das referidas avaliações, intimem-se as partes para 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 167310 Nr: 4106-19.2014.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L, MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta por Lucas Alexandre Silva 

Garcia Cruz, representado por sua genitora Mirian da Silva, em desfavor 

de Celso Garcia da Cruz, todos devidamente qualificados na inicial.

Compulsando os autos, verifico que a autora pugna pela desistência da 

ação, conforme manifestação de fls. 79.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado pela parte 

autora e por consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 63146 Nr: 649-23.2007.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE ARRUDA JUNIOR, MARIA 

AUXILIADORA DE ARRUDA PIRES, SEBASTIÃO GOMES DE ARRUDA 

NETO, MARIA DE LOURDES DE ARRUDA MOURA, JOILZA MARIA GARCIA 

DE ARRUDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELOISA GARCIA DE ARRUDA, JOAQUIM 

GOMES DE ARRUDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário sob o Rito de Arrolamento Sumário dos 

bens deixados pelo falecimento de Joaquim Gomes de Arruda Neto e 

Heloisa Garcia de Arruda, sendo nomeada inventariante a Sra. Ida 

Messias da Silva.

Foram apresentadas as primeiras declarações e plano de partilha (fls. 

03/11 e 130/135).

Guia de informação e apuração do imposto sobre transmissão causa 

mortis e doação de quaisquer bens ou direitos - GIA ITCD e comprovante 

de recolhimento (fls. 152/153).

Certidões negativas de tributos relativos aos bens dos espólios referentes 

às Fazendas Municipal, Estadual e Federal (fls. 52, 57, 58, 146/149 e 

154/155).

Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos a partilha (ID 

5496384), relativa aos bens deixados pelo falecimento de Joaquim Gomes 

de Arruda Neto e Heloisa Garcia de Arruda, atribuindo aos herdeiros os 

seus respectivos quinhões hereditários em todos os bens descritos 

nestes autos, o que faço com fundamento no artigo 659, § 2.º, do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

 Transitada em julgado, expeça-se o respectivo formal de partilha.

Custas pela parte autora.

 Publique-se. Intimem-se.

Em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 155828 Nr: 3404-10.2013.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDAG, GTPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMDAG, FADAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514MT, Hervitan Cristian Carulla - OAB:19.133

 Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de expedição de carta precatória para 

outra comarca, designo audiência instrução e julgamento para o dia 02 de 

agosto de 2018 às 16h15min.

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhadas de advogados 

e testemunhas.

Na forma do art. 357, §4º do Código de Processo Civil, concedo às partes 

o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Expeça- se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 63570 Nr: 1133-38.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDS, HVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, DANIEM REYES PUERTAS - OAB:216.022, FLAVILSON LUIZ 

DE ALMEIDA OURIVES - OAB:13634/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT, ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - OAB:5635

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, a Sra. Mariana Vargas da Silva, por meio de sua 

advogada, via DJE, para requerer o que for de seu interesse, bem como 

informar o atual endereço de sua cliente, no prazo de 10(dez) dias.

Após, decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à 

conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 181840 Nr: 3418-23.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A, KADCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO DE 

ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

RODRIGUES - OAB:45793

 Vistos, etc.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 20 de 

junho de 2018 às 16h00min.

Intime-se a parte autora para que compareça acompanhada de advogado 

e testemunhas.

Na forma do art. 357, §4º do Código de Processo Civil, concedo às partes 

o prazo de 15 (quinze) dias, para apresentarem em cartório o rol de 

testemunhas cujo depoimento pretende-se obter, caso ainda não tenham 

sido indicadas.

Ademais, expeça-se carta precatória à comarca de Ibiporã-PR para 

designação de audiência para oitiva do requerido.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Expeça- se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 222162 Nr: 8632-24.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELE CRISTINA ROMERO 

MUNHOZ - OAB:20748/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, através de advogado constituído, para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada às fls. 80/81.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 193880 Nr: 10678-54.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC, EDMGPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento ao item 1.19.1.4 do Provimento 07/2011 alterado 

pelo Provimento 26/2011 – CGJ impulsiono os autos para que se proceda o 

arquivamento, em cumprimento a sentença de fl. 93.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53406 Nr: 9274-80.2006.811.0006

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO DELAMARE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVA MESQUITA DELAMARE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE THADEU DOS 

SANTOS MESQUITA, para devolução dos autos nº 

9274-80.2006.811.0006, Protocolo 53406, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000692-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELVIO PINHEIRO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRA CARLA FERNANDES (REQUERIDO)

 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de protesto contra alienação de 

bens c/c tutela antecipada ajuizada por HÉLVIO PINHEIRO DE PAULA em 

face de LEANDRA CARLA FERNANDES, ambos qualificados nos autos. 

Afirma o autor que ajuizou ação de execução em face da parte demanda, 

em 23/05/2016, objetivando receber crédito decorrente da alienação de um 

terreno urbano matriculado sob o número 47.930 do CRI local. Aduz, ainda, 

que, naqueles autos, até o presente momento, a parte executada não fora 

localizada para citação, sendo requerida a sua citação por edital. Sustenta 

que os valores cobrados na execução alcançam a quantia de R$ 

42.151,82 e que teria tomado conhecimento de que a parte demandada 

pretende se desfazer de seu único bem, de forma que ficaria sem bens 

para garantir o pagamento da dívida. Requer, portanto, em tutela 

antecipada, seja deferido o protesto contra alienação de bens, com a 

citação da parte demandada por edital, bem como a expedição de edital 

pra conhecimento de terceiros incertos e não sabidos e, ainda, seja dado 

ciência ao CRI de Cáceres/MT. Juntou documentos com a inicial. A decisão 

proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível desta comarca declinou da 

competência em favor deste Juízo, uma vez que aqui tramitam os autos da 

execução (id. 11884250). Depois, o ato judicial de id. 11925411 determinou 

a intimação da parte autora para promover o recolhimento das custas 

processuais, o que fora visto no id n. 11944509. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Sem delongas, a 

vertente demanda tem por escopo única e exclusivamente dar ciência a 

alguém acerca da manifestação de vontade (notificação) ou para que faça 

ou deixe de fazer o que a parte autora entenda ser do seu direito 

(interpelação), tal qual para externar alguma reclamação a fim de obstar 

algum prejuízo a quem protesta (protesto judicial). No vertente caso, como 

se vê na petição inicial, o objetivo se resume ao protesto judicial, que 

possui a mesma disciplina procedimental da notificação, a teor do artigo 

726, § 2º, do CPC. Trata-se, em verdade, de procedimento onde não se 

admite contraditório, e onde o juiz não exerce função decisória, haja vista 

que apenas torna público atos ou fatos. No caso judicializado, os 

documentos juntados no id. 11863276, id. 11823278 e id. 11863309 

apontam a existência de ação de execução ajuizada pela parte autora em 

face da parte demandada, ao passo em que o documento visualizado no 

id. 11863317 revela a propriedade de um imóvel pela parte ré. No ponto, 

não obstante a existência de uma demanda judicial envolvendo a cobrança 

de um crédito, a parte autora deixou de comprovar que a parte demandada 

estaria alienando bens a fim de não adimplir com o pagamento da dívida 

existente. Ou seja, não se verifica qualquer atitude temerária praticada 

pela parte ré no sentido de se desfazer do seu patrimônio a fim de fraudar 

a execução em curso. Do mesmo modo, sequer se provou que o imóvel 

indicado na matrícula juntada no id. 11863317 seria o único bem de 

propriedade da parte ré. Dentro desse contexto, não há como acolher o 

pleito em questão, a exemplo do que já se decidiu: “Protesto contra 
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alienação de bens. Pretensão à concessão de tutela antecipada para que 

se grave o protesto em matrículas de imóveis de titularidade do agravado. 

Ausência de prova concreta de que os bens sejam os únicos do 

recorrido, bem como de dilapidação do patrimônio, a tanto não bastando a 

alegação genérica acerca do risco de o agravado fazê-lo. Requisitos do 

artigo 300 do CPC não preenchidos. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de 

Instrumento 2238395-53.2017.8.26.0000; Relator (a): Maia da Cunha; 

Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7ª. Vara 

Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 23/02/2018) 

(negritei)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. PEDIDO DE 

PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS DO FIADOR. Para a aplicação 

da medida cautelar de indisponibilização de bens, deve haver fortes 

indícios da existência de direito de crédito e também prova de que a parte 

demandada esteja praticando atos tendentes à dilapidação do patrimônio. 

Ausentes tais requisitos, é de ser mantida a decisão de primeiro grau. 

RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70074798729, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 23/11/2017) (negritei) Por outro 

viés, uma vez que há demanda executiva em curso, o art. 828 do CPC 

possibilita a expedição de certidão de distribuição do feito a fim de que 

seja averbada na matrícula do imóvel, providência que conferiria a 

publicidade pretendida. Bem por isso, uma vez que não evidenciada a 

dilapidação de patrimônio pela parte demandada, tampouco que seria o 

único imóvel de sua propriedade, o pleito liminar deverá ser indeferido. 

Nesse passo, com o indeferimento da liminar exaure-se a finalidade do 

ajuizamento da vertente demanda, principalmente quando o pedido poderia 

ter sido implementado por simples petição no bojo do feito executivo. III – 

Dispositivo Ante o exposto, este Juízo INDEFERE a petição inicial, 

extinguindo o processo sem resolução do mérito na forma do artigo 485, I 

do Código de Processo Civil. CONDENA-SE a parte autora ao pagamento 

de custas e despesas processuais. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 26 de março de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000403-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE APARECIDA FERREIRA MILLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1000403-58.2017.8.11.0006, : Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. AUTOR: BERENICE APARECIDA FERREIRA MILLA RÉU: 

TELEFONICA DATA S.A. SENTENÇA Trata-se de ação ordinária na qual, 

realizados alguns atos processuais, a parte autora fora intimada para 

justificar seu não comparecimento em audiência de conciliação perante o 

CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. Devidamente intimada, a 

parte autora deixou transcorrer o prazo concedido sem se manifestar, 

conforme certificado no processo. O processo veio concluso. É o relato 

do essencial. Fundamenta-se e decide-se. No caso em tela percebe-se 

que a parte autora não realizou as providências cabíveis para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, sobretudo em razão de não 

ter comparecido a audiência de conciliação previamente designada por 

este Juízo e, principalmente por haver alterado seu endereço sem informar 

o juízo. Importante registrar o disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste 

Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: V – declinar, no 

primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial 

ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; 

(Destaque) Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações 

serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e 

aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em 

cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo 

único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se ser dever da parte manter o 

endereço atualizado, assim, não tendo a parte autora atualizado no 

processo o endereço onde seria encontrado, haja vista que as tentativas 

de localização da parte foram infrutíferas, deve este processo ser extinto 

sem o julgamento do mérito. À vista dessa circunstância, aliada ao fato de 

que a parte autora não atendeu ao comando judicial para apresentar 

justificativa no prazo concedido, considerando que o autor não promoveu 

as diligências que lhe competiam, deve o processo ser extinto por 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 

de março de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001444-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZAIRA SERAFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

25/06/2018, às 13:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001081-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Número do Processo: 1001081-73.2017.8.11.0006, : Espécie: 

HABILITAÇÃO (38)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. REQUERENTE: VANESSA DA CONCEICAO SOARES 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. SENTENÇA Trata-se de ação 

ordinária na qual, realizados alguns atos processuais, a parte autora fora 

intimada para justificar seu não comparecimento em audiência de 

conciliação perante o CEJUSC desta Comarca, sob pena de extinção. 

Devidamente intimada, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

concedido sem se manifestar, conforme certificado no processo. O 

processo veio concluso. É o relato do essencial. Fundamenta-se e 

decide-se. No caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, sobretudo em razão de não ter comparecido a audiência de 

conciliação previamente designada por este Juízo e, principalmente por 

haver alterado seu endereço sem informar o juízo. Importante registrar o 

disposto nos artigos 77, V e 274, parágrafo único do Código de Processo 
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Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: V – declinar, no primeiro momento que lhes 

couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer 

qualquer modificação temporária ou definitiva; (Destaque) Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço. (Destaque) Dessa forma, nota-se 

ser dever da parte manter o endereço atualizado, assim, não tendo a parte 

autora atualizado no processo o endereço onde seria encontrado, haja 

vista que as tentativas de localização da parte foram infrutíferas, deve 

este processo ser extinto sem o julgamento do mérito. À vista dessa 

circunstância, aliada ao fato de que a parte autora não atendeu ao 

comando judicial para apresentar justificativa no prazo concedido, 

considerando que o autor não promoveu as diligências que lhe competiam, 

deve o processo ser extinto por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o 

exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 27 de março de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007753-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim 

de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 13/08/2018, às 13:00 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001413-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEISEBEL PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim 

de intimar as partes, por meio de seus advogados, legalmente 

constituídos, para comparecerem à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 06/08/2018, às 16:00 horas, que se realizará no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Cáceres-MT. A ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de 

conciliação é considerada ato atentatório à dignidade da justiça e 

acarretará multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, § 8º do CPC, exceto se ambas as partes 

em conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, § 4º, inciso I do CPC). SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001795-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SOARES MORAES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

PJE n. 1001795-33.2017.8.11.0006 DESPACHO 1 – Considerando a 

apresentação de novo endereço, EXPEÇA-SE mandado, visando a citação 

da parte demandada no endereço informado no id. 11891541, nos termos 

do despacho de id. 5537098. 2 - Restando infrutífera a diligência, 

INTIME-SE a parte autora para promover as diligências que lhe compete, 

visando à citação da parte demandada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. 3 - CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002123-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 135938 Nr: 5085-83.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO, ANDRÉ GIVAGO 

SCHAEDLER PACHECO, JERUSA SCHAEDLER PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU FOGLIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/O, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B

 DESPACHO

Considerando a decisão nos autos apensos (Código 171399) que acolheu 

a exceção de incompetência apresentada, PROCEDA-SE o 

encaminhamento dos presentes autos ao juízo da comarca competente 

para seu processamento e julgamento.

 CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169838 Nr: 6112-96.2014.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA DOS SANTOS, SEBASTIAO JOSE DA 

SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SATURNINO VITÓRIO DA SILVA, 

ANATTE SIQUEIRA DA SILVA, GIRLENE VITORIA DA SILVA, ALCIONE 

VITORIA DA SILVA MORO, LUCIENE VITORIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6112-96.2014.811.0006 (Código: 169838)

SENTENÇA

Trata de demanda ajuizada por ANA LÚCIA DOS SANTOS e SEBASTIÃO 

JOSÉ DA SILVA JUNIOR em face de ESPÓLIO DE SATURNINO VITÓRIO DA 

SILVA e OUTROS, todos qualificados na inicial.

 Entre um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora para 

indicar o endereço para citação da demandada Girlene Vitória da Silva (fl. 

122).

Dessa feita, a parte autora fora intimada via DJE (fl. 123) e quedou-se 

inerte, como certificado à fl. 124.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, considerando que o autor não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

Cáceres/MT, 26 de abril de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 171371 Nr: 7316-78.2014.811.0006

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEU FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO, ANDRÉ 

GIVAGO SCHAEDLER PACHECO, JERUSA SCHAEDLER PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PELEGRINI - 

OAB:10.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 DESPACHO

Considerando a decisão nos autos apensos (Código 171399) que acolheu 

a exceção de incompetência apresentada, PROCEDA-SE o 

encaminhamento dos presentes autos ao juízo da comarca competente 

para seu processamento e julgamento.

 CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 171399 Nr: 7338-39.2014.811.0006

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGEU FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SIENA SCHAEDLER PACHECO, ANDRÉ 

GIVAGO SCHAEDLER PACHECO, JERUSA SCHAEDLER PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PELEGRINI - 

OAB:10.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 (...) Diante do exposto, este Juízo ACOLHE a exceção de incompetência 

apresentada e DETERMINA que a referida demanda seja remetida à 

Comarca de Tangará/MT, com fundamento no art. 46 do Código de 

Processo Civil para aquele juízo processar e julgar a ação de cobrança 

acima mencionada.TRASLADE-SE cópia desta decisão para o processo 

principal.Sem a incidência de custas e honorários advocatícios, tendo em 

vista que a presente demanda se trata de mero incidente processual. 

Tendo havida a preclusão desta decisão, bem como realizado o traslado 

desta decisão para o processo principal como consignado, 

DETERMINA-SE o arquivamento do feito com as baixas e anotações 

necessárias. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 49468 Nr: 6620-57.2005.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DA GUIA CINTRA DE ALCÂNTARA, MARIA 

HELANA NETTO, NILSON MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMISSÃO ELEITORAL DAS ELEIÇÕES DO 

SINDICATO DOS SERV.PÚBLIC. MUN. DE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO MAURO LEITE LINDOTE - 

OAB:7711 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 DESPACHO

 1 – Visando à elucidação de eventual saldo devedor que ainda 

justificasse o trâmite da vertente execução, ENCAMINHEM-SE os autos à 

Contadoria deste Juízo para, no prazo de 15 dias, promover a elaboração 

da planilha atualizada da dívida, observando-se o disposto na sentença de 

fls. 128/129, o trânsito em julgado e os bloqueios realizados às fls. 

142/144, devendo indicar se há saldo credor remanescente.

2 – Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 

15 dias, pugnando o que entenderem de direito, valendo o silêncio como 

concordância.

3 – Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO 

o cálculo judicial.

4 – Após, CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6640 Nr: 471-89.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FELINTHO CAVALCANTE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMETILDE LEITE DA COSTA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:OAB/MT 
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6.514

 Nos termos do Art. 152, VI do CPC, INTIMO a advogada da parte 

Requerida SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALO, a DEVOLVER 

IMEDIATAMENTE os presentes autos, que foram retirados em carga no dia 

09/03/2018 nesta secretaria, portanto, muito além do prazo permitido por 

lei, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 87440 Nr: 2960-16.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAU LEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - 

OAB:4060, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT-11.340-A, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Autos n. 2960-16.2009.811.0006 (Código 87440)

SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de quantia decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, houve a realização de penhora de 

valores por meio do sistema BACENJUD (fls. 125/126).

Impugnação à execução às fls. 135/137, manifestação do credor às fls. 

141/146.

Decisão judicial rejeitando a impugnação e determinando o levantamento 

em favor do credor dos valores incontroversos, bem como sua intimação 

para postular o que entender necessário à continuidade do processo – fl. 

148.

À fl. 130 foi certificado que transcorreu o prazo sem qualquer 

manifestação das partes.

Em síntese o relato.

Fundamenta-se e decide-se.

A parte exequente manifestou-se nos autos postulando a liberação dos 

valores mediante alvará sem formular outros requerimentos.

 Verifica-se, pois, que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em vista 

o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

esteio nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo Civil.

Diante disso, EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia depositada 

em favor da parte exequente.

 Tendo em vista que a procuração de fl. 116 não outorga aos causídicos 

poderes específicos para receber e dar quitação, este Juízo INDEFERE o 

pedido para expedição de alvará em favor do causídico.

INTIME-SE a parte exequente para apresentar seus dados bancários ou 

juntar procuração outorgando poderes específicos aos patronos.

Em seguida, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 07 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 158842 Nr: 6579-12.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Nesse contexto, incidiria com inteira justeza a norma do art. 921, III do 

novo CPC a qual determina a suspensão do feito quando não há 

localização de bens passíveis de penhora, impondo, consequentemente, o 

arquivamento provisório do feito e exclusão do relatório estatístico mensal 

e sem baixa na distribuição.De conseguinte, acerca do prazo máximo de 

suspensão, importante destacar que o artigo 921 do CPC trouxe nova 

disciplina acerca da suspensão da execução em caso de ausência de 

bens penhoráveis, consignando em seu § 1º o prazo de 1 (um) ano 

durante o qual se suspenderá a prescrição.Destarte, com fulcro no artigo 

921, inciso III do CPC, este Juízo SUSPENDE a execução pelo prazo de 1 

(um) ano e pelo mesmo período fica suspenso o curso do prazo 

prescricional, inteligência do §1º do mesmo dispositivo.ADVIRTA-SE o 

exequente que após o transcurso do prazo acima terá início o prazo de 

prescrição intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, §4º.Por fim, 

considerando que o objetivo da execução é a satisfação do crédito, 

movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para remeter o 

feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados bens 

passíveis de penhora ou modificada a situação fática de insolvência do 

executado, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará a 

juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

execução.Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o 

exequente a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da 

dívida.Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, 

DETERMINA-SE o arquivamento da execução com as baixas e anotações 

necessárias.Às providências necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 5046 Nr: 342-84.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DA SILVA, FRANCISCO PEDRO DO 

NASCIMENTO, VANILDO CORADETE RAMPASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte Exequente para 

manifestar nos autos, acerca da impugnação à penhora on line, 

apresentada pelos executado, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 31291 Nr: 1231-28.2004.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCIVAL CORDEIRO BASTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR PNEUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO LEITE LINDOTE 

- OAB:7711 MT

 DECISÃO.

1 – Cumpre consignar que já houve tentativa de penhora via Bacenjud (fls. 

237/248 e fls. 252/253). Diante disso, INDEFERE-SE o pedido formulado 

pela parte exequente às fls. 301/301-verso, porquanto não houve 

demonstração pela autora da existência de indícios de que haveria 

numerário disponível em conta bancária da parte devedora que 

justificassem outra diligência no sistema Bacenjud.

2 – Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar requerendo providências úteis ao deslinde do feito, sob pena 

de arquivamento.

3 – Após, venham os autos CONCLUSOS.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86196 Nr: 1734-73.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS NEPOMUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A OAB/MT

 DESPACHO
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1 – Diante da petição de fls. 470/471, INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de 15 dias, manifestar acerca da pretensão de conversão da 

obrigação de entregar o veículo em perdas e danos, bem como com 

relação ao valor indicado pela parte exequente, valendo o silêncio como 

inexistência de oposição à conversão.

2 – Havendo concordância, expressa ou tácita, CONCLUSOS para a 

análise do pedido de fls. 470/471.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 143003 Nr: 869-45.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO CHAVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A, 

ROMERA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A OAB/MT, JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES - 

OAB:12855

 DESPACHO

 1 – Considerando a divergência das partes quanto à existência de saldo 

credor remanescente, bem como tendo em conta que o cálculo 

apresentado pela parte exequente, à fl. 164, à primeira vista, se mostra 

equivocado, uma vez que incidiu juros compostos, sem qualquer 

sustentação no título executado, na forma do artigo 524, § 2º, do CPC, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador Judicial para apurar a existência 

de saldo credor remanescente, nos termos da sentença de fls. 102/107, e, 

caso positivo, em favor de qual parte, observando-se, ainda o depósito 

judicial espontâneo realizado às fls. 151/152.

2 – Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 

15 dias, pugnando o que entenderem de direito, valendo o silêncio como 

concordância.

3 – Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO 

o cálculo judicial.

4 – Após, CONCLUSOS.

5 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 139251 Nr: 8834-11.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PAULO ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO, ZENIR MASSAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIRÓS - 

OAB:12145/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VIEIRA DE 

ALMEIDA - OAB:14566, Jose Antonio Alvares - OAB:3.432, JOSÉ 

ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3432, LUCIANO SALLES CHIAPPA 

- OAB:11883/B OAB/MT, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12307

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 56766 Nr: 3277-19.2006.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO CUELLAR MONTERO, ANA MAYARA 

CUELLAR MONTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONNI MODAS, GILBERTO BORDONI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16.646 MT, ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 Trata-se de ação de execução de título judicial ajuizada por ANA 

MAYARA CUELLAR MONTERO em face de DONNI MODAS, ambos 

devidamente qualificados no encarte processual em epígrafe. (...). 1 – 

Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b, e expressa do art. 922 

ambos do CPC. 2 – Por conseguinte, SUSPENDE-SE o curso da demanda a 

fim de que a devedora efetue o adimplemento da dívida, tudo com esteio 

no artigo 922 do Código de Processo Civil. Saliente-se que por outro lado, 

não há razão para remeter o feito ao arquivo provisório, porquanto caso 

modificada a situação fática e sobrevindo descumprimento do acordo, tal 

fato será comunicado a este Juízo que determinará a juntada do 

expediente nestes autos para continuidade da execução, nos termos do 

parágrafo único do artigo 922 do CPC.Ademais, o processo será 

imediatamente desarquivado caso o exequente a qualquer momento 

provocar o poder judiciário para requerer providências úteis ao andamento 

da execução patrimonial, inclusive no caso do inadimplemento da avença. 

3 – Em razão disso, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o 

arquivamento da demanda com as baixas e anotações necessárias.4 – 

Custas como fixadas no acórdão de fls. 254/273 e honorários na forma 

acordada.5 – INTIMEM-SE.Cáceres/MT, 07 de maio de 2018.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 101445 Nr: 6541-05.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MARQUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, NIPO FLEX LTDA, CONSIGNUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766-SSP, EBER SARAIVA DE SOUZA - OAB:8267/MT, KLEBER 

JOSE MENEZES ALVES - OAB:13379/MT, ROSANA DE BARROS 

BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:4.531

 Nos termos do art. 152 , VI do CPC, INTIMO a parte autora, por meio de 

seu advogado para manifestar nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160351 Nr: 8154-55.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARA DANTAS PERES, SILVIO OLIVAS DA 

COSTA E FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR LOPES PIVA, SANDRA 

LÚCIA LEITE CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos, ante ao decurso do prazo de 

suspensão dos autos, nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO as 

partes Requentes, por meio de seus advogados, para manifestar nos 

autos, requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85971 Nr: 1512-08.2009.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA SILVA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT, WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO MAGNO LA 

SERRA - OAB:57363 PR

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que a parte requerida 

apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto isso, nos 

termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR A 

PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente constituído, 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 3488 Nr: 14-38.1990.811.0006

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO EDÊNIO FARIA DA SILVA, IRMÃOS 

CASTRILLON, JOSÉ SOUTO FARIA, EURICO GIOVANI VASCONCELOS 

GONÇALVES, OTÁVIO HEDER DE MACEDO, NARDI ZILLO, ESPOLIO DE 

JACQUES SOUTO DA COSTA E FARIA, FRANCISCO ANTONIO SOUTO E 

FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

OAB:2774/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 14-38.1990.811.0006 (Código: 3488)

SENTENÇA

Trata de demanda ajuizada por SEBASTIÃO EDÊNIO FARIA DA SILVA em 

face de IRMÃOS FARIA, ambos qualificados na inicial.

 (...)É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, muito embora as longas décadas de tramitação do feito, 

verifica-se que a parte autora deixou de promover as diligências que lhe 

competiam, não obstante as inúmeras intimações para tanto, de modo que 

o processo deve ser extinto por ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

Cáceres/MT, 03 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102287 Nr: 7384-67.2010.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINALDO SOCORRO DA SILVA - 

OAB:8.186-B, JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

a parte requerente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para 

manifestar-se nos autos acerca do teor da certidão negativa da carta 

precatória, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 138044 Nr: 7486-55.2011.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DALMIR NONATO ALVES, RENATA AVILA 

MIRANDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA ANGELICA NUNES GOMES, JOSÉ 

ARCENIO DA SILVA FILHO, FATIMA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - OAB:2684, TATIANA 

MENDES DE OLIVEIRA - OAB:18.273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Diante da petição e documentos de fls. 136/152, OFICIE-SE ao Cartório 

de Registro de Imóveis para promover o registro do imóvel objeto dos 

autos, observando a retificação na matrícula indicada às fls. 139/152.

2 – Após, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixa de estilo.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 74076 Nr: 803-07.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA CEZILIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROBERTO DELFIM, ANGELA ROPELLI 

SANVEZZO DELFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTÓDIO - OAB:11997, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT

 DESPACHO

1 – INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

nos autos, pugnando o que entender de direito para o andamento da 

vertente execução, sob pena de arquivamento.

2 – Transcorrido “in albis” o prazo assinalado, diante da inércia da parte 

exequente, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

3 – Por outro lado, havendo requerimento da parte exequente, 

CONCLUSOS.

4 – CUMPRAM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170946 Nr: 7007-57.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GALEANO, LUCILENE MORAES DE OLIVEIRA 

GALEANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORIZONTE ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:RO 5269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635

 Tendo em vista a sessão de conciliação ter restado infrutífera, conforme 

termo anexado aos autos, INTIMO as partes Requerente e Requerida, por 

meio de seus advogados, para cumprimento dos itens 3 e 4 do r. 

despacho abaixo transcrito, no prazo de 10 (dez) dias: 3– Na hipótese de 

restar infrutífera a composição amigável, DETERMINA-SE que as partes 

especifiquem as provas que efetivamente desejam produzir, justificando 

expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para 

cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento.

4 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da 

fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163348 Nr: 644-54.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIS MACIEL DE ARRUDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, BANCO ORIGINAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566, PAULO 

ROBERTO VIGNA - OAB:173.477 OAB/SP, TAYLISE CATARINA 

ROGÉRIO SEIXAS - OAB:OAB/MT 15483-A

 DESPACHO

1 – Este Juízo DEFERE o pedido de fl. 308 e, por conseguinte, autoriza a 

expedição de alvará dos valores depositados às fls. 286 e 326, a título de 

honorários advocatícios de sucumbência, em favor do patrono da parte 

exequente, conforme requerido.

2 – No mais, determinada a apresentação dos três últimos contracheques 

a fim de viabilizar a ordem de redução proporcional os descontos, a parte 

autora quedou-se inerte.

Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito, no que toca à obrigação de redução 

proporcional dos descontos consignados, bem como informar se há saldo 

remanescente a ser executado, ocasião em que deverá apresentar a 

planilha atualizada do débito, com o decote dos valores levantados, sob 

pena de arquivamento.

3 – Transcorrido “in albis” o prazo assinalado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 222251 Nr: 8703-26.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLME IVO BELLANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORFIRIO RODRIGUES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações do despacho de fl. 105, INTIMO as partes 

(requerente e requerida), por meio de seus advogados legalmente 

constituídos, para comparecerem à audiência de Conciliação DESIGNADA 

PARA O DIA 17/07/2018, ÀS 13h00min HORAS a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situada no 

Edifício do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189877 Nr: 8192-96.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil, assim 

como determinações do despacho de fl. 75/76, INTIMO as partes 

(requerente e requerida), por meio de seus advogados legalmente 

constituídos, para comparecerem à audiência de Conciliação DESIGNADA 

PARA O DIA 06/07/2018, ENTRE 08 e 12 HORAS a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), situada no 

Edifício do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 7017 Nr: 706-22.1999.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEM SERVIÇOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GERALDO COUTINHO 

HORN - OAB:13.522-B MT, MARIA AUXILIADORA DE AZEVEDO 

COUTINHO - OAB:6920, Vanessa Mendes de Moraes - OAB:6920-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 DECISÃO (...) Pois bem.1 - De início, em que pese o pleito de intimação 

para pagamento de débito remanescente do contrato, a verdade é que a 

presente demanda visa a readequação do contrato, com relação aos 

encargos aplicados, como requerido pela parte autora, o que fora 

reconhecido na sentença. Tão-somente.Nesse passo, descabe falar aqui 

em intimação da parte autora para a quitação do contrato, diante da 

existência de saldo remanescente. Afinal, não houve pretensão em 

reconvenção para que houvesse a quitação do contrato ou determinação 

de pagamento da dívida fixado na sentença. Veja-se que os pagamentos 

visualizados nos autos referem-se ao valor incontroverso depositado pela 

parte autora, a fim de elidir os efeitos da mora.Bem por isso, uma vez que 

o feito tramita em fase de cumprimento de sentença e que não houve 

pretensão de quitação do contrato/saldo devedor para que, agora, se 

pleiteasse tal obrigação, este Juízo INDEFERE o pedido de fls. 292/293.2 – 

No mais, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, manifestar 

acerca do depósito visualizado à fl. 252, pugnando o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento.3 – Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e, após, CONCLUSOS.4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 6640 Nr: 471-89.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FELINTHO CAVALCANTE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMETILDE LEITE DA COSTA E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:OAB/MT 

6.514

 Nos termos do Art. 152, VI do CPC, INTIMO a advogada da parte 

Requerida SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALO, a DEVOLVER 

IMEDIATAMENTE os presentes autos, que foram retirados em carga no dia 

09/03/2018 nesta secretaria, portanto, muito além do prazo permitido por 

lei, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 24677 Nr: 855-76.2003.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE PEREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 DECISÃO 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente intimada (fl. 143), porém, não procedeu ao pagamento 

integral da dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de 

Processo Civil, uma vez juntado o valor atualizado do débito, este Juízo 

DEFERE o pedido do exequente de fls. 170/171, a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.2 – Sem prejuízo da diligência 

descrita no item 1, em nome do princípio da celeridade e da economia 

processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens 

junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência 

de bens de propriedade da parte executada.Com a juntada das 

informações fiscais submetidas a sigilo constitucional, este Juízo 
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DETERMINA que o processo passe a tramitar em segredo de justiça, 

promovendo-se as anotações necessárias, com as restrições legais de 

acesso ao feito.3 – Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1, 

DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por 

meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 

002/2010/CGJ. Havendo localização, PROCEDA-SE a inclusão de restrição 

de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a 

parte interessada para precisar a localização do bem para fins de 

efetivação da penhora e remoção.4 – Em caso de manifestação da parte 

exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 528 e 911, Parágrafo 

Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da decisão inicial de 

pagamento para que a parte exequente, por sua conta (§1º do artigo 517 

do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito no montante 

descriminado.5 – Na hipótese de haver requerimento da parte interessada, 

DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da parte executada nos 

cadastros de (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 3750 Nr: 52-06.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAUTICA SÃO LUIZ, LUIZA HELENA CHAMY 

DE ARRUDA GADOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 DECISÃO (...) Pois bem.Em que pese o pleito formulado à fl. 281, é certo 

que não houve a regular sucessão processual nos autos. Afinal, muito 

embora deferida a intimação dos herdeiros ou interessados por edital, é 

cediço que a citação e/ou intimação editalícia é medida excepcional, que 

exige o prévio exaurimento dos meios visando a localização pessoal dos 

interessados, a exemplo do que já se decidiu:“(...)" (...) Afinal, sem a 

precisa identificação dos herdeiros, com a sua qualificação, não há como 

proceder à busca de bens por qualquer sistema disponível ao Poder 

Judiciário.1 – Dessa feita, este Juízo TORNA SEM EFEITO a intimação por 

edital visualizada às fls. 273/274.2 – Passo seguinte, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 05 dias, promover a regularização do polo 

passivo, com a sucessão processual, com fundamento no art. 313, inciso I 

e art. 689, ambos do CPC, sob pena de extinção.3 – Nesse contexto, 

aplica-se a norma do art. 313, I, do CPC, que determina a suspensão do 

feito na hipótese de morte de qualquer das partes. Por essa razão, 

necessária se faz a suspensão do processo, para que seja promovida a 

habilitação dos sucessores, em observância ao disposto no artigo 313, 

§1º e §2º, do CPC.Desse modo, SUSPENDE-SE o feito, pelo prazo de 30 

(trinta) dias.4 – Decorrido o prazo acima, com ou sem o cumprimento das 

determinações, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos conclusos.5 – 

CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001725-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ INACIO FERREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITE GUTERRES RUBBO (RÉU)

CLAUDINO RUBBO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001725-50.2016.8.11.0006. AUTOR: LUIZ 

INACIO FERREIRA DO NASCIMENTO RÉU: CLAUDINO RUBBO, EDITE 

GUTERRES RUBBO 1 - A parte autora requereu a citação por meio do 

advogado da parte ré em relação à ré EDITE GUTERRES RUBBO, pelas 

tentativas infrutíferas. Para tanto, citou o código de diversos processos 

em que o advogado supostamente figura como patrono das partes. 

Todavia, tal pedido carece de previsão legal, sendo que a regra geral é 

que a parte seja citada de forma pessoal. O simples fato de a parte estar 

representada em outros processos por meio de algum advogado, não atrai 

para si a possibilidade de receber citação. 2 - Assim, INDEFERE tal pedido, 

devendo a parte autora diligenciar em tais autos e comprovar, se for o 

caso, que dentre os poderes outorgados pela ré naqueles autos seja o de 

receber citação. Caso contrário, se deferido o pedido, a citação por meio 

de advogado sem poderes será nula, protelando ainda mais o andamento 

dos autos. 3- Assim, INTIME-SE a parte autora para juntar a documentação 

comprobatória no prazo de 10 (dez) dias ou requerer o que de direito a 

respeito da ré acima mencionada, sob pena de arquivamento. 4 - 

CERTIFIQUE a Secretaria sobre o prazo acima mencionado. Em seguida, 

venham os autos conclusos. 5 - CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de maio de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004376-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON MACIEL DOS SANTOS SONAQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1004376-21.2017.8.11.0006. AUTOR: 

CLEVERSON MACIEL DOS SANTOS SONAQUE RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A I – Relatório Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral ajuizada 

por CLEVERSON MACIEL DOS SANTOS SONAQUE em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ambos qualificados nos encarte 

processual, sob o argumento de que seu nome fora incluído nos órgãos 

de restrição ao crédito pela parte demandada, sem a existência de pacto 

contratual entre as partes. Com a inicial juntou documentos. A inicial foi 

recebida no id. 9325860. Realizada audiência, não houve conciliação (id. 

10423933). Devidamente citada, a ré apresentou a resposta no id. 

10581211, arguindo, a inadimplência da parte autora, a inexistência de 

dano moral e ausência de requisitos para antecipação da tutela. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação no id. 10673194. Em 

decisão de id. 11759615 este juízo determinou que as partes 

manifestassem eventual interesse em produção de novas provas. A parte 

autora requereu o julgamento antecipado da lide (id. 11764298). A parte ré 

requereu a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva 

da parte autora sobre a origem “do fato gerador da demanda” (id. 

11824679). Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste Juízo estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Destarte, não havendo preliminares ou questões 

prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise 

do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos 

termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do 

art. 371 do novel Código de Processo Civil. Pois bem. A parte autora é 

consumidora, conforme disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a 

responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 

e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de 

culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das 

atividades desenvolvidas. No ponto, vale o registro de que o desate da 

questão passa, primeiramente, pela premissa de que a prova do fato 

negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No 

caso judicializado, significa dizer que a parte autora nunca poderia provar 

que não contratou com a parte demandada, incumbência lógica dessa 

última (a parte demandada) e que deriva da elementar regra probatória 

“negativa non sunt probanda”. Sob esse quadrante, não haveria como se 

exigir da parte demandante prova de fatos negativos, principalmente 
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quando se tratar de hipótese em que a parte nega a existência do fato 

legitimador da situação contra a qual se insurge. No vertente caso, por se 

tratar de fato negativo puro, incumbiria à parte demandada trazer aos 

autos as provas de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito 

fora devida e a existência da dívida em comento, o que não fez. Aliás, 

muito embora defenda a contratação regular da dívida com a parte autora, 

nada trouxe nesse sentido. Apresentou defesa genérica, afirmando que a 

parte autora possui débito no valor de R$ 1.103,63 (mil cento e três reais e 

sessenta e três centavos), sem, contudo, especificar sua origem. 

Ademais, a negativação que deu origem à presente demanda ocorreu por 

suposto débito no valor de R$ 21.981,96 (vinte e um mil novecentos e 

oitenta e um reais e noventa e seis centavos), conforme documento de 

id.9044554. No que toca à contratação que originou a negativação 

discutida nos autos, a parte ré não juntou aos autos nenhum contrato 

assinado pela parte autora, tampouco demonstrou a relação jurídica entre 

as partes, bem como a existência do débito. Sobre a questão, o seguinte 

julgado: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA 

FIXA. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. "BR TURBO 

ANTVÍRUS". PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. 

SENTENÇA ILÍQUIDA. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS FIXADOS NESTA FASE. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) 2. 

Frente à relação consumerista estabelecida entre as partes no caso em 

tela, cabia a ré o ônus de comprovar a legalidade da contratação dos 

serviços impugnados pela parte autora, bem como justificar as cobranças 

constantes nas faturas, por força do art. 14, caput, do CDC. Entretanto, 

não se desincumbiu a parte ré de tal ônus, limitando-se a sustentar a 

legalidade da contratação, contudo sem acostar qualquer documento que 

comprovasse suas alegações. 3. Veja-se que a autora contesta a 

contratação do serviço "BR TURBO ANTIVÍRUS", alegando que nunca o 

solicitou, mas não nega a contratação do serviço de internet junto à 

requerida. Logo, as telas de computador reproduzidas às fls. não se 

prestam para provas fato extintivo do seu direito, cujo ônus incumbia à ré, 

pois, além de se tratarem de prova unilateral, dizem respeito apenas ao 

histórico de atendimentos da recorrida com problemas na navegação da 

internet. (...)” (TJRS. Recurso Cível Nº 71003368263, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, 

Julgado em 29/03/2012) (negrito nosso). Logo, não restou comprovado 

nos autos que a inscrição ora discutida fora devida. E ainda que fosse o 

fato de ter havido fraude perpetrada por terceiros, tal fato configuraria um 

fortuito interno na medida em que está ligada à atividade da parte 

demandada e, por isso, não é hábil para espancar a responsabilidade civil 

da empresa: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. 

FRAUDE. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. 

IRREGULARIDADE NAS INTIMAÇÕES DOS ADVOGADOS DA EMPRESA 

CORRÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 

ART. 249, § 1º, DO CPC. Conquanto não incluído o nome de uma das 

procuradoras constituídas pela Brasil Telecom em as notas de expediente 

publicadas durante a tramitação do feito, embora requerido na resposta 

fossem as intimações futuras a ela endereçadas exclusivamente, no caso 

concreto o equívoco configura irregularidade que não acarreta nulidade 

processual, diante da ausência de demonstração de prejuízo. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBRATEL. Contendo a inicial alegação de 

que a ré Embratel inscreveu o nome da autora em registro restritivo de 

crédito, está legitimada para figurar no polo passivo da demanda. 

ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. 

RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I a III, DO 

CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa 

do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de 

consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou 

serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade 

objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. Defeito 

do serviço evidenciado através da celebração de contrato de prestação 

de serviço de linha de telefone móvel com terceiro, em nome da parte 

autora, mediante fraude ou ardil, o qual deu azo à inclusão do nome desta 

em cadastro de inadimplentes. Inexistência de comprovação, pela Brasil 

Telecom, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à 

contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever 

de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus 

da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui 

causa eximente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. 

DANO MORAL IN RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da 

parte autora em cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de 

indenizar. Dano moral "in re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo 

sofrido pela vítima em face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO 

"QUANTUM" INDENIZATÓRIO. VALOR EXORBITANTE E SEM QUALQUER 

CORRELAÇÃO COM A EFETIVA EXTENSÃO DO DANO SUPORTADO PELA 

PARTE AUTORA. MINORAÇÃO PARA MONTANTE RAZOÁVEL. FUNÇÃO 

INDENITÁRIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL. Montante da indenização 

reduzido e arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se 

em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em 

situações similares. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 

Exarada sentença condenatória, a fixação da verba honorária deve 

atentar aos percentuais do § 3º do art. 20 do CPC. Honorários 

advocatícios reduzidos para 15% sobre o valor da condenação. APELOS 

PROVIDOS EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70056502677, Nona Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado 

em 26/03/2014) (negrito nosso). A propósito dos danos morais, como se 

vê no caso judicializado, restando provada a negativação indevida, como 

ocorrera em relação à parte autora, o evento moralmente danoso é 

presumido, restando imperativo o dever de indenizar. Além disso, ao 

contrário do que alega a parte demandada, a parte demandante não 

possui outras inscrições na data do ajuizamento da demanda ou mesmo 

em data anterior, sendo a negativação pela demandada a única em nome 

da parte autora. Nessa toada, Rui Stoco ensina que: “A causação de dano 

moral independe de prova, ou melhor, comprovada a ofensa moral o direito 

à indenização desta decorre, sendo dela presumido. Desse modo a 

responsabilização do ofensor origina do só fato da violação do neminem 

laedere. Significa, em resumo, que o dever de reparar é corolário da 

verificação do evento danoso, dispensável, ou mesmo incogitável, a prova 

do prejuízo” (in Responsabilidade Civil, 4ª Edição, Editora RT, São Paulo, 

1999, pág. 722). Pois bem, no que atine ao quantum a ser indenizado, este 

Juízo entende que, neste caso, o valor deve ser fixado levando-se em 

consideração a necessidade de repreensão de atitudes arbitrárias, além 

dos abalos morais e/ou financeiros suportado pela parte autora, 

evitando-se, assim, enriquecimento ilícito, bem como a condição 

econômico/social da parte requerida, a fim de coibir práticas dessa 

natureza. Sendo assim, reputa-se como sendo razoável o montante 

equivalente a 05 (cinco) salários mínimos vigentes nesta data. III – 

Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, razão pela qual DECLARA a inexistência do débito em 

discussão nos presentes autos e CONDENA a empresa ré ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil 

setecentos e setenta reais) em favor do autor, com incidência de juros de 

mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária 

pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença. Ainda, CONDENA a ré 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da condenação (art. 85, §2º do CPC). No mais, este Juízo 

EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso I, do CPC. Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de 

maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000388-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000388-89.2017.8.11.0006. AUTOR: 

WERMESON SUTERLAND BATISTA LOPES RÉU: TELEFONICA DATA S.A. 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de indenização ajuizada por 

WERMESON SUTERLAND BATISTA LOPES em face de TELEFONICA DATA 

S.A., ambos qualificados nos encarte processual, sob o argumento de que 

seu nome fora incluído nos órgãos de restrição ao crédito pela parte 

demandada, sem que tivesse pactuado com a ré o instrumento contratual 

que deu origem à negativação. Com a inicial juntou documentos. A inicial 

foi recebida no id. 4636391. Devidamente citada, a ré apresentou a 

resposta no id. 4959018, arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial e 

no mérito a impossibilidade da inversão do ônus da prova, a regular 

contratação pela existência de contrato entre as partes, legítima cobrança 

do débito, ausência de dano moral. Realizada audiência, não houve 

conciliação (id. 6050668). Devidamente intimada (id. 6823476), a parte 

autora deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentar impugnação. 

Em nova decisão (id. 11393390) este juízo determinou que as partes se 

manifestassem quanto às provas que ainda pretendiam produzir. A 

demandada, por meio da petição de id. 11482529 informou o desinteresse 

em produção de novas provas e requereu o julgamento antecipado da lide, 

ao passo que a parte autora não se manifestou. Vieram os autos 

conclusos. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste Juízo 

estão coligidos aos autos, a demanda encontra-se apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Destarte, não havendo preliminares e questões prejudiciais a serem 

decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, 

expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX 

da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. Pois bem. A parte autora é consumidora, conforme 

disposto no art. 2º do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte 

demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que 

não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal 

“múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas. No 

ponto, vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, 

pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de 

quem aproveitaria a sua inexistência. No caso judicializado, significa dizer 

que a parte autora nunca poderia provar que não contratou com a parte 

demandada, incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que 

deriva da elementar regra probatória “negativa non sunt probanda”. Sob 

esse quadrante, não haveria como se exigir da parte demandante prova 

de fatos negativos, principalmente quando se tratar de hipótese em que a 

parte nega a existência do fato legitimador da situação contra a qual se 

insurge. No vertente caso, por se tratar de fato negativo puro, incumbe à 

parte demandada trazer aos autos as provas de que a inscrição nos 

órgãos de restrição ao crédito fora devida e a existência da dívida em 

comento, o que não fez. É verdade que a parte demanda trouxe aos autos 

a cópia de alguns contratos supostamente realizados entre ambas, 

demonstrando a possibilidade de contratação. Todavia, sobre a dívida em 

comento, a parte ré não especificou do que se trata nem trouxe prints de 

tela, cópias de faturas ou cobranças, entre outros documentos, que 

pudessem individualizar a dívida que deu origem à negativação aqui 

combatida. Dessa forma, ainda que os contratos anexados pela 

demandada se refiram a assinaturas autênticas do autor, o simples fato de 

haver relação contratual não comprova a legitimidade do débito. Assim, 

invertido o ônus da prova, a parte demandada, hipersuficiente na relação 

de consumo, não se desincumbiu de seu ônus. Aliás, muito embora 

defenda a contratação regular da dívida com a parte autora, não trouxe 

documentos que comprovassem a dívida. Ou seja, no que toca à 

contratação que originou a negativação discutida nos autos, a parte ré 

não juntou aos autos o contrato assinado pela parte autora, tampouco 

demonstrou a existência do débito. Depois, os documentos produzidos 

unilateralmente e por meio eletrônico apresentados na contestação não 

têm força probante da existência/persistência da respectiva relação 

jurídica. Bem por isso, não serve como meio de prova. Sobre a questão, o 

seguinte julgado: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE 

TELEFONIA FIXA. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. "BR 

TURBO ANTVÍRUS". PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. 

SENTENÇA ILÍQUIDA. VEDAÇÃO. RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS 

VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS FIXADOS NESTA FASE. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. (...) 2. 

Frente à relação consumerista estabelecida entre as partes no caso em 

tela, cabia a ré o ônus de comprovar a legalidade da contratação dos 

serviços impugnados pela parte autora, bem como justificar as cobranças 

constantes nas faturas, por força do art. 14, caput, do CDC. Entretanto, 

não se desincumbiu a parte ré de tal ônus, limitando-se a sustentar a 

legalidade da contratação, contudo sem acostar qualquer documento que 

comprovasse suas alegações. 3. Veja-se que a autora contesta a 

contratação do serviço "BR TURBO ANTIVÍRUS", alegando que nunca o 

solicitou, mas não nega a contratação do serviço de internet junto à 

requerida. Logo, as telas de computador reproduzidas às fls. não se 

prestam para provas fato extintivo do seu direito, cujo ônus incumbia à ré, 

pois, além de se tratarem de prova unilateral, dizem respeito apenas ao 

histórico de atendimentos da recorrida com problemas na navegação da 

internet. (...)” (TJRS. Recurso Cível Nº 71003368263, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, 

Julgado em 29/03/2012) (negrito nosso). Logo, não restou comprovado 

nos autos que a inscrição ora discutida fora devida. Dessa feita, se houve 

fraude perpetrada por terceiros, como alegado pela própria parte 

demandada, tal fato configuraria um fortuito interno na medida em que está 

ligada à atividade da parte demandada e, por isso, não é hábil para 

espancar a responsabilidade civil da empresa: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. FRAUDE. PRELIMINAR 

DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. IRREGULARIDADE NAS 

INTIMAÇÕES DOS ADVOGADOS DA EMPRESA CORRÉ. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 249, § 1º, DO CPC. 

Conquanto não incluído o nome de uma das procuradoras constituídas 

pela Brasil Telecom em as notas de expediente publicadas durante a 

tramitação do feito, embora requerido na resposta fossem as intimações 

futuras a ela endereçadas exclusivamente, no caso concreto o equívoco 

configura irregularidade que não acarreta nulidade processual, diante da 

ausência de demonstração de prejuízo. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

EMBRATEL. Contendo a inicial alegação de que a ré Embratel inscreveu o 

nome da autora em registro restritivo de crédito, está legitimada para 

figurar no polo passivo da demanda. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 

14, § 1º, I a III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo 

Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos 

defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de 

culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de 

consumo. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEFEITO DO SERVIÇO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. 

DEVER DE INDENIZAR. Defeito do serviço evidenciado através da 

celebração de contrato de prestação de serviço de linha de telefone móvel 

com terceiro, em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil, o qual 

deu azo à inclusão do nome desta em cadastro de inadimplentes. 

Inexistência de comprovação, pela Brasil Telecom, de que tomou todas as 

cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua 

responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 

14, § 3º, I e II, do CDC. Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude 

perpetrada por terceiros que não constitui causa eximente de 

responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno. DANO MORAL IN 

RE IPSA. Evidenciada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in 

re ipsa", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em 

face do evento danoso. ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. 

VALOR EXORBITANTE E SEM QUALQUER CORRELAÇÃO COM A EFETIVA 

EXTENSÃO DO DANO SUPORTADO PELA PARTE AUTORA. MINORAÇÃO 

PARA MONTANTE RAZOÁVEL. FUNÇÃO INDENITÁRIA DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Montante da indenização reduzido e arbitrado 

em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim 

às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os 

parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. Exarada sentença 

condenatória, a fixação da verba honorária deve atentar aos percentuais 

do § 3º do art. 20 do CPC. Honorários advocatícios reduzidos para 15% 

sobre o valor da condenação. APELOS PROVIDOS EM PARTE. (Apelação 

Cível Nº 70056502677, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
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Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 26/03/2014) (negrito nosso). 

No que tange aos danos morais, a parte demandada defende a aplicação 

da Súmula n. 385 do STJ, em razão da existência de anotações 

preexistentes nos cadastros de restrição ao crédito. No ponto, o STJ, em 

sede de recurso repetitivo, já decidiu: “RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 

NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES 

ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as 

questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando 

omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. "Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida 

súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra 

cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado 

como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma 

inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao 

crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se 

também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a 

inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com 

quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram 

constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso 

especial a que se nega provimento. (REsp 1386424/MG, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 

16/05/2016) (negritei)” Nesse sentido, a anotação irregular, já havendo 

outras inscrições legítimas contemporâneas, não enseja, por si só, dano 

moral. No vertente caso, volvendo os olhos ao extrato apresentado pela 

própria parte autora, verifica-se a existência de inúmeras outras 

anotações de restrição de crédito, inclusive, uma anterior à discutida nos 

vertentes autos (id. 4633807). Não custa ressaltar que a parte autora não 

apresentou réplica à contestação, deixando, portanto, de manifestar 

acerca de tal alegação. Bem por isso, não obstante a ilegalidade da 

negativação em comento, não há falar em indenização por danos morais. III 

– Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, razão pela qual tão-somente DECLARA 

a inexistência do débito em discussão nos presentes autos. Ainda, em 

razão da sucumbência recíproca, CONDENAM-SE as partes ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (art. 85, §2º, c/c o art. 86, ambos do CPC), rateados 

igualmente entre as partes, sendo vedada a compensação dos honorários 

advocatícios. Contudo, condenação essa suspensa com relação à parte 

autora, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que beneficiária da 

justiça gratuita. No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução 

do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito
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RAMON FAGUNDES BOTELHO
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CÁCERES Processo: 1005972-40.2017.8.11.0006. REQUERENTE: WILSON 

TEODORO DA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação de liquidação de sentença com 

pedido incidental de exibição de documento ajuizada por WILSON 

TEODORO DA SILVA em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A., ambos 

devidamente qualificados nos autos. Sustenta o liquidante na exordial, em 

síntese, que adquiriu do réu algumas contas denominadas de ‘AD Central 

Family’ no valor total de R$ 2.873,75, sem, contudo, possuir os 

comprovantes de pagamentos. Alega que após a aquisição, foi 

surpreendido com a decisão proferida nos autos da ação civil pública 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Acre, onde resultou na 

suspensão das atividades da ré e bloqueou seus bens, causando 

prejuízos à parte autora. Por essas razões, anela a condenação da ré ao 

pagamento do valor de R$ 4.379,76 (quatro mil trezentos e setenta e nove 

reais e setenta e seis centavos), conforme planilha atualizada juntada no 

id. 10077434. Com a inicial juntou documentos. Em decisão inicial (id. 

10629690) este juízo indeferiu a tutela de urgência pleiteada, deferiu o 

pedido de exibição documental no prazo de 05 (cinco) dias, designou 

audiência de conciliação e determinou a citação da ré. A parte ré foi 

devidamente citada (id. 11465618), mas não compareceu à audiência de 

conciliação designada, conforme termo de sessão de id. 11867685. A 

sessão de conciliação ocorreu em 21.02.2018, sendo que o prazo para 

apresentar impugnação à liquidação iniciou-se no dia útil seguinte, 

estando, portanto, precluso. Em manifestação de id. 12291707, a parte 

liquidante requereu a decretação da revelia e a fixação da quantia devida, 

nos termos do cálculo anexo à inicial. Os autos vieram conclusos. II – 

Fundamentação As questões suscitadas nestes autos constituem matéria 

a desnecessitar de produção de provas em audiência, motivos pelos quais 

se conhece diretamente do pedido nos termos do artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil. Conforme sentença proferida nos autos da Ação Civil 

Pública – ACP 0800224-44.2013.8.01.0001, cuja cópia acompanha a inicial, 

houve a declaração de nulidade dos contratos firmados entre as partes e 

determinado o restabelecimento das partes contratantes ao estado que se 

achavam antes da contratação, o que importa na devolução, a todos os 

contratantes, dos valores despendidos com o negócio. Com efeito, cabível 

a liquidação da sentença proferida em ação civil pública para 

comprovação do vínculo contratual entre as partes e apuração dos 

valores a serem restituídos à parte credora, nos termos da condenação 

imposta à parte devedora. Nesse diapasão, importa salientar que a parte 

liquidante especificou a impossibilidade de juntada de documentação que 

comprovasse seu crédito, mas requereu a exibição de documento pela ré, 

o que foi deferido por este juízo, mesmo entendendo não ser o caso de 

relação de consumo. Devidamente citada, a ré não apresentou defesa, 

não compareceu à audiência de conciliação designada, tampouco exibiu 

os documentos determinados por este juízo. A despeito de a parte 

requerente não ter apresentado os documentos que seriam devidos para 

a restituição, este juízo entende que, pelo deferimento do pedido de 

exibição de documento e a ausência de manifestação pela ré, torna-se 

comprovada a exigibilidade do valor apontado na cifra de R$ 4.379,76 

(quatro mil trezentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), 

como apontado por meio da memória de cálculo (id. 10077434). Por outro 

lado, pela revelia ocorrida, verifica-se que as bonificações supostamente 

angariadas pelo demandante não foram comprovadas. Por outro vértice, a 

ré, a quem incumbia o ônus da prova (art. 373, II, CPC), não trouxe aos 

autos prova de tais "bonificações". Ora, inexistindo prova de pagamento 

de "bonificações" ou de "recuperação do investimento", incabível a 

dedução dos valores pretendidos. Assim, a pretensão inicial de 

ressarcimento do valor investido merece integral acolhimento. Para os fins 

do artigo 489, §1º, inciso IV, do Novo CPC, deixo assentado que as demais 

teses eventualmente não apreciadas não são capazes de infirmar a este 

Julgador conclusão diversa da acima estabelecida. III – Dispositivo Ante o 

exposto, este juízo ACOLHE o pedido de liquidação e FIXA o valor devido 

em R$ R$ 4.379,76 (quatro mil trezentos e setenta e nove reais e setenta e 

seis centavos), devendo ser atualizado desde o ajuizamento da ação e 

acrescidos de juros legais de 1% a partir da citação. CONDENA-SE a parte 

executada ao pagamento de custas e despesas do processo referentes à 

fase de liquidação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Por 

ora, este juízo ABSTEM-SE de arbitrar honorários advocatícios, que terão 

cabimento apenas na fase de cumprimento da sentença e na hipótese do 

art. 523,§ 1º, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, 

certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas de estilo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 10 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000675-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000675-52.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 9.450,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EDMAR PEREIRA 

Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Manifeste a parte Autora sobre o depósito de id. Num. 12619774, em cinco 

dias. Caceres, 10 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004811-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HALANSON ANSELMO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004811-92.2017.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 14.612,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: HALANSON 

ANSELMO DE LIMA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Na inicial o autor 

requereu a produção de prova pericial. Ocorre que designada audiência 

de conciliação, na qual se realizaria trabalho pericial (avaliação médica), o 

autor não compareceu ao ato, prejudicando a possibilidade de conciliação 

e avaliação médica (id. 9921012 - Pág. 1). Pois bem. Sabe-se que a 

Portaria 05/2017-CEJUSC estabeleceu a realização de “audiências 

concentradas” nas quais, em ações desta matéria, não somente é 

realizada a tentativa de conciliação, mas também a avaliação médica a fim 

de que subsidiar o processo. Assim sendo, considerando que o autor 

prejudicou o trabalho já designado neste processo não comparecendo ao 

ato, hei por bem, facultar às partes a possibilidade de se manifestarem 

quanto o interesse em designação de nova data para a realização de 

“audiência concentrada”. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. No mesmo 

prazo, deverão manifestar-se quanto a pretensão de produzir outras 

provas. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 10 de maio de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004040-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE ETIENE NANI DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCIO FONSECA DA SILVA OAB - MT12384/O (ADVOGADO)

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA OAB - MT0002394A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004040-17.2017.8.11.0006. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: HENRIQUE ETIENE NANI DE SOUZA Parte 

Ré: RÉU: LUIZ CESAR PALMIRO DA SILVA Vistos, etc. Esclareça o Autor 

quanto à informação se possui ou não confinantes, pois as informações 

trazidas aos autos não são conclusivas: --- A inicial indica que não há 

confinantes; - A foto carreada aos autos não é clara e objetiva, uma vez 

que indica que há residências ao redor do terreno pleiteado. Anoto o 

prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção. Intime-se. Cáceres-MT, 10 de 

maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001465-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ASSUNCAO DE FREITAS IMPORTACOES (RÉU)

Outros Interessados:

Benedito da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001465-36.2017.8.11.0006. AUTOR: 

SINVALDO BATISTA DA SILVA RÉU: JORGE ASSUNCAO DE FREITAS 

IMPORTACOES Vistos, etc. Conforme despacho inicial de (ID 4992191) o 

Requerente é beneficiário da Justiça gratuita. Portanto, proceda a 

escrivania com a publicação do Edital de Citação do Requerido via DJE e 

acaso a parte não apresente defesa INTIME-SE a Defensoria Pública para 

atuar como Curadora Especial - despacho de id. Num. 11140000 - Pág. 1. 

Cáceres/MT., 10 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000736-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENILSON HILARIO DOS SANTOS (RÉU)

AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME (RÉU)

EVA DE FATIMA GUIMARAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000736-73.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 35.377,15; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CARTÃO DE 

CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: RÉU: AUTO CENTER 

SATURNO LTDA - ME, EVA DE FATIMA GUIMARAES, ENILSON HILARIO 

DOS SANTOS Vistos etc. Nos termos do art. 702, §5° do Código de 

Processo Civil, faculto a manifestação da autora no prazo de 15 dias em 

relação aos Embargos Monitórios opostos. Designe audiência de tentativa 

de conciliação para ser realizada no Centro Judiciário. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres, 10 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001688-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JABUR PNEUS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA OAB - PR20912 (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001688-52.2018.8.11.0006; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO Parte Ré: 

EXECUTADO: JABUR PNEUS S.A Vistos etc. Em relação ao pedido do 

devedor formulado no id. 12774536, manifeste-se o credor em 15 dias. 

Após, retorne concluso. Cáceres/MT., 10 de maio de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001358-26.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDECY JOSE DUARTE (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001358-26.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 24.349,70; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: RÉU: 

WALDECY JOSE DUARTE Vistos etc. Intimo o autor para que manifeste e 

requeira o que entender pertinente, visando o regular andamento do feito, 

notadamente diligenciando em busca de informações acerca da carta 

precatória expedida no processo. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias 

para a resposta. Cáceres/MT., 10 de maio de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001432-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ILDERLANIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001432-80.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 11.819,30; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: EXECUTADO: MARIA ILDERLANIA DE 

OLIVEIRA Vistos etc. DEFIRO a busca de endereço solicitada no id. 

11639003 pelo credor. Segue abaixo o resultado da pesquisa. CPF: 

943.199.521-20 Nome Completo: MARIA ILDERLANIA DE OLIVEIRA Nome 

da Mãe: ANTONIA ESMERALDA DE OLIVEIRA Data de Nascimento: 

13/12/1977 Título de Eleitor: 0049874800825 Endereço: R DOS TUIUIUS 

367 VILA MARIANA CEP: 78200-000 Municipio: CACERES UF: MT Dados 

do Eleitor Nome MARIA ILDERLANIA DE OLIVEIRA Título 049874800825 

Data Nasc. 13/12/1977 Zona 6 Endereço RUA DOS TUCANOS,561 - JD DO 

TREVO Município CÁCERES UF MT Data Domicílio 03/05/2004 Nome Pai 

VICENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA Nome Mãe ANTONIA ESMERALDA DE 

OLIVEIRA Natural idade GRANITO, PE Cód. Val idação 

5e9962c110dd485f0302da665e25f496 Manifeste-se o credor sobre o 

resultado da pesquisa, inclusive da resposta apresentada pelos Correios 

no doc. de id. Num. 8732126 - Pág. 1, no prazo de 15 dias Em sendo 

indicado local para cumprimento, expeça-se o necessário. No mesmo 

prazo esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta 

ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do 

CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sis Cáceres/MT., 10 de maio de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001764-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001764-47.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 285.651,14; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: ROSALVO CARNEIRO Vistos, etc. Nos termos do art. 

847,§4º, manifeste-se o exequente quanto a petição de id. 

12746428/12746313 e documentos (ids. 12746425, 12746407, 12746418, 

12746417, 12759850 e 12759867), no prazo de 15 dias. Após, novamente 

conclusos. Cáceres, 10 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001278-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO NUNES PAULINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001278-62.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 15.480,98; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: EXECUTADO: MARCIO NUNES PAULINO 

Vistos etc. INDEFIRO o requerimento retro, porquanto as informações 

almejadas pelo credor já constam nos autos após diligência deferida no id. 

8327325 - pág. 1. Assim sendo, renovo o prazo de 15 dias para que o 

credor manifeste e requeira novas medidas a fim de impulsionar o 

processo visando a satisfação de seu crédito. Advirto a parte ter um 

mínimo de diligencia, bastando apenas ler o processo para verificar que a 

sua atuação não traduz em nenhum resultado para impulsionar 

corretamente o processo. Cáceres/MT., 10 de maio de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002698-05.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA BASTOS TOMAZ DE CAMPOS OAB - MT0008659A 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002698-05.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 28.634,46; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ATACADAO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: BRISA COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA - EPP Cite a Executada pelos Correios, no endereço 

objeto da pesquisa de id. Num. 8248456 - Pág. 2, na pessoa de seu 

representante legal. Acaso não seja efetivada a citação, desde já defiro o 

pedido de citação por edital. Esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud. 

Cáceres, 10 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002694-65.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002694-65.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 20.391,46; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[MÚTUO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: EXECUTADO: MARIA 

LUIZA VILA RAMOS DE FARO Vistos, etc. Defiro o pedido de pesquisa de 

veículos em nome da executada, por meio do sistema RENAJUD. Segue, 

em anexo, o resultado, devendo a parte credora se manifestar requerendo 

o que entender pertinente em 15 dias. Acaso reste infrutífera ou 

insuficiente o resultado da pesquisa, desde já fica intimado o exequente a 

indicar bens passíveis de penhora da devedora, devendo, para tanto, 

diligenciar no cartório de registro de imóveis em busca de bens. Atente-se 

a parte Exequente que a Executada é servidora pública e manifeste 

quanto o interesse na penhora de percentual de seus proventos. 

Manifeste-se ainda, no mesmo prazo, quanto o interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 

3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se 

o necessário para cumprimento pelo sistema SerasaJud. Indefiro, por ora, 

o pedido de quebra do sigilo, pois não esgotadas às diligências para 

localização de bens. Intime-se. Cáceres, 10 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001749-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

HELIZANGELA POUSO GOMES (EXECUTADO)

G.C. MARQUES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001749-78.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 34.664,71; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: G.C. MARQUES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, 

CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES, HELIZANGELA POUSO 

GOMES Vistos, etc. O Exequente pleiteia a requisição das últimas três 

declarações de imposto de renda dos executados, de modo a possibilitar a 

busca de bens passíveis de penhora para satisfação do crédito. No 

entanto, compulsando os autos, tenho que a medida deve ser indeferida 

por ora, haja vista se tratar de medida excepcional, que só deve ser 

levada à efeito quando frustradas as demais diligências em busca de bens 

penhoráveis, mormente porque se trata de quebra de sigilo fiscal, 

porquanto o pedido deve estar embasado dos requisitos que a justifiquem. 

No caso dos autos, verifico que até o momento o autor não comprovou 

que tenha diligenciado em busca de bens do executado, providência que 

entendo necessária antes de se efetuar a quebra do sigilo fiscal. Assim, 

buscando evitar qualquer arbitrariedade, e considerando ainda o papel do 

credor em auxiliar na busca de seu interesse, intime-se o exequente para 

diligenciar e/ou comprovar que realizou buscas para localização de bens 

dos executados perante o Cartório de Registro de Imóveis, e/ou por outros 

meios pertinentes, no prazo de 15 dias. Após o decurso do prazo, 

novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 10 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001114-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DAMACENA JUNIOR (REQUERENTE)

SILVANA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001114-29.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: SILVANA ALVES DOS SANTOS, RONALDO DAMACENA 

JUNIOR Ao Ministério Público. Após, retorne concluso para sentença. 

Caceres, 10 de maio de 2018. Ricardo A R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000444-59.2016.8.11.0006. AUTOR: 

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA RÉU: PAULINO PEREIRA DE ARAUJO, MARIA 

CRATIU PEREIRA Manifestem as partes sobre o laudo pericial de id. Num. 

12767975 , no prazo de dez dias. Como deliberado na decisão de id. Num. 

6720729, providencie a parte Autora o pagamento dos 50 % 

remanescente dos honorários, em conta vinculada ao juízo, no prazo de 

cinco dias. Sendo efetuado o depósito, expeça-se alvará conforme 

solicitado na petição de id. Num. 12768086 - Pág. 1. Nos exatos termos da 

deliberação de id. Num. 5911788, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26 de julho de 2018, às 14:00 horas. Atente-se a 

escrivania às deliberações de id. Num. 5024715 – intimação pessoal das 

partes. Fica a cargo da parte proceder a intimação de suas testemunhas. 

Caceres, 10 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006324-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ILKIS GUTIERREZ DO AMARAL MUNHOZ (REQUERENTE)

ADEMIR RAMOS MARTINS MUNHOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUIDO QUIDA (REQUERIDO)

Maria Zulmira Barbosa Quidá (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006324-95.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ADEMIR RAMOS MARTINS MUNHOS, ILKIS GUTIERREZ DO 

AMARAL MUNHOZ REQUERIDO: GUIDO QUIDA, MARIA ZULMIRA 

BARBOSA QUIDÁ Defiro a suspensão do processo, pelo prazo solicitado 

na ata de audiência de id. 12955736. Caceres, 10 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLENIO MARINO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para manifestação da parte 

autora.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001830-27.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - SP50879 (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001830-27.2016.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. REQUERIDO: MARIA HELENA 

DE OLIVEIRA SANTOS Arquive-se. Caceres, 10 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007058-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E A CINTRA FRANCO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1007058-46.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. REQUERIDO: 

E A CINTRA FRANCO - ME A atual sistemática processual reforçou a 

busca da resolução consensual dos conflitos. Dito isto, lembro que o CPC 

estabelece que: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) V - preferencialmente 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição com auxílio de 

conciliadores e mediadores judiciais; Sendo assim, determino a realização 

da audiência de tentativa de conciliação pelo Centro Judiciário desta 

comarca. Caso não obtida a conciliação, permanecerão os autos 

conclusos. Cáceres/MT, 10 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001537-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DE ALMEIDA ACOSTA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001537-86.2018.8.11.0006. AUTOR: 

ROGERIO RIBEIRO DE OLIVEIRA RÉU: RENATA DE ALMEIDA ACOSTA 

Recebo da justificativa apresentada. Defiro a gratuidade da justiça. A 

pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento, 

qual seja, o pagamento de quantia em dinheiro, (art.700, inciso I), havendo 

probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a prova escrita sem 

eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente. Deste 

modo, promova-se a expedição do mandado de citação para pagamento 

da obrigação, acrescida de honorários advocatícios no valor de 5% do 

valor da causa (art. 701, CPC), no prazo de quinze dias, nos termos do 

pedido inicial, constando-se que neste mesmo prazo poderá o requerido 

oferecer embargos (art. 702, CPC). Conste-se ainda que se cumprido o 

mandado, ou seja, havendo o pagamento, ficará ele, o requerido, isento do 

pagamento de custas processuais (art.701,§1º, CPC) e que, não 

cumprindo a obrigação ou não oferecendo embargos, "constituir-se-á, de 

pleno direito, o título executivo judicial" (art. 702, §8º). Cite-se. 

Cáceres/MT, 10 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 179917 Nr: 2213-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA CORREIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORDILETE APARECIDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B

 ... Ante o exposto, por não reconhecer a existência de vícios que levem a 

nulidade dos atos processuais praticados nos autos, REJEITO a 

manifestação da Executada acostada às fls. 133/142. No mais, tendo 

decorrido o prazo para pagamento da dívida, dá-se início à penhora de 

bens da devedora para satisfação do crédito da Exequente. ... Sendo 

assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros da devedora até 

o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo 

Civil. ... Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado 

negativo ou insuficiente), desde já defiro a penhora dos imóveis indicados 

às fls. 145/146. Desde já, a fim de assegurar a execução e dar 

conhecimento a terceiros, nos termos do art. 799, inciso IX, determino que 

a exequente proceda com averbação desta ação à margem das matrículas 

dos imóveis indicados à penhora. Sendo o caso da penhora dos imóveis, 

lavre-se termo nos termos do art. 838, CPC, e expeça-se o necessário 

para intimação pessoal do cônjuge da Executada Cícero Elivaldo 

Gonçalves, acerca da penhora dos imóveis, no endereço da devedora 

(art. 842, caput, CPC). Fica a Executada devidamente intimada acerca da 

penhora dos imóveis por meio de seu advogado (art. 841,§1°, CPC). 

Expeça-se ainda certidão da penhora oficiando ao Cartório de Registro de 

Imóveis para proceder com a averbação, com ônus ao Exequente. 

Concomitante, expeça-se mandado de avaliação dos imóveis penhorados. 

Após a juntada da avaliação, manifestem as partes no prazo de 15 dias. 

No mais, manifeste-se a Exequente quanto ao interesse na averbação 
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desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 

3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se 

o necessário para cumprimento pelo sistema SerasaJud. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194852 Nr: 422-18.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARITA DA NOBREGA NERES, DIEVELYN LOURRANY 

BRAZ DA NOBREGA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA, N. DE 

AQUINO CARNEIRO - EPP (FRIGORIFICO FRIGO VITORIA), N. I. CARNEIRO 

COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14876/MT, LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - 

OAB:14.309 MT, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12079

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

querendo, impugnar as contestações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 183247 Nr: 4204-67.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAIR ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO LESSA RITELA, CLEONICE 

DE OLIVEIRA RITELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:19.797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR COSTA - OAB:11399, 

JOSÉ OLIVÃ DE SANTANA - OAB:13.109 MT, WILLIAN CEZAR 

NONATO DA COSTA - OAB:12985

 ... Como ressaltado pelo Autor, a princípio, compromissos 

particulares/pessoais não traduz em motivo justificado e apto para 

cancelamento de audiência. Ocorre que no caso em análise, muito embora, 

a motivação do pedido de adiamento seja compromisso particular, merece 

acolhimento a justificativa. Como já salientado acima, a primeira audiência 

foi redesignada atendendo a pedido do próprio Autor, com despacho 

proferido em 27/02/2018. No dia seguinte – 28/02/2018 os Requeridos já 

noticiaram que na nova data estariam ausentes do pais, por terem firmado 

compromisso entre as datas de 19/04 a 31/05/2018, pelo que solicitaram a 

designação de nova data, podendo ser anterior a 19/04 ou posterior a 

31/05. O pedido veio instruído com cópia do convite de fls. 180. A petição 

posterior de fls. 181/182 acompanhada do documento de 183/185 veio 

apenas a ratificar e comprovar o alegado anteriormente. Portanto, como a 

parte demonstrou diligencia em comunicar o justo impedimento em data 

imediatamente seguinte ao despacho que transferiu o ato instrutório, e não 

teve qualquer resposta, tenho que a justificativa apresentada deve ser 

acolhida. Por outro lado, assistiria inteira razão ao Autor para indeferir o 

pedido de redesignação no caso da comunicação ser realizada de última 

hora, com nítida intenção de dificultar os trabalhos da justiça. Mesmo que 

estaríamos diante de uma situação retratada no parágrafo anterior, a 

audiência necessariamente deveria ser redesignada, considerando que foi 

estipulado a colheita do depoimento pessoal dos Requeridos e como não 

foram intimados pessoalmente, além da data ser alterada, estaríamos 

impedidos de aplicar qualquer sanção da confissão. Isto posto, tendo os 

Requeridos apresentado tempestivamente noticia de impedimento para 

comparecer à audiência, e não tendo o pedido sido analisado com a 

celeridade que o caso requer, o pedido de redesignação deve ser 

deferido. Para tanto, redesigno a instrução para o dia 20 de junho de 2018, 

às 14:30 horas. Intimem e expeça-se o necessário na forma estipulada no 

despacho de fls. 160/161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137659 Nr: 7024-98.2011.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO DOS SANTOS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se por mais dez dias resposta do ofício.

Após, retorne concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168287 Nr: 4902-10.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COM TIGO COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, DONIZETE SILVA MOURA, ZILDINHA APARECIDA PICÃO 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a 

certidão do oficial da comarca de Cuiabá que segue parcialmente 

transcrita... Não foi possível a citação dos requeridos, em virtude de não 

encontrar os mesmos, haja vista que no endereço reside a Srª Olga, que 

disse ter comprado dos proprietarios, e queos mesmos residem 

atualmente em Cáceres e são proprietários do Supermercado 

Panamericano....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 82021 Nr: 8551-90.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARIO MESQUITA GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, manifestar acerca do depósito efetuado pelo requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 189623 Nr: 8028-34.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE APARECIDA RIBEIRO DELUQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UTILIDADES BOM LAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Antes de analisar a preliminar de ilegitimidade da autuação do suposto 

ex-sócio para responder pela empresa, determino que seja oficiado para a 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -JUCEMG (endereço Rua 

Sergipe, 64 - Boa Viagem - Belo Horizonte, MG - CEP 30130-170) 

requisitando cópia do contrato social e respectivas alterações da empresa 

Utilidades Bom Lar Ltda - MT. Instrua ofício com cópia do documento de fls. 

121/124 e conste prazo de 15 dias para resposta.

Nos termos do art. 9º do CPC, manifeste a parte Requerida sobre a 

impugnação e documentos apresentados de fls. 126/141, no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 177463 Nr: 715-22.2015.811.0006
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 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZACARIAS ANTONIO DE ARAUJO, LUCIANE DE LIMA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DARCY DE SOUZA PESTRE, 

ROSA MARIA PESTRE COUTINHO, DECIO COUTINHO, LUCIENE PESTRE 

LISO, ANSELMO LUIS LISO, LUCIA VALDEREZ CUYABANO PESTRE, 

CLAUDIA CUYABANO PESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, DECLARANDO o domínio do imóvel descrito na inicial em 

nome de ZACARIAS ANTONIO DE ARAUJO e de sua esposa LUCIENE DE 

LIMA SANTOS, com a devida retificação da área efetiva ocupada pelos 

autores sendo esta de 288,90 m² conforme memorial descritivo juntado as 

fls. 144/146.Deixo de condenar os Requeridos ao pagamento dos 

honorários advocatícios, eis que não deram causa ao ajuizamento da 

ação.P.R.I.Transitada em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de 

Registro de Imóveis, determinando que se proceda, o registro do imóvel em 

nome dos Autores ZACARIAS ANTONIO DE ARAUJO e de sua esposa 

LUCIENE DE LIMA SANTOS, qual seja, um lote com área de 288,90 m², com 

endereço na Rua Flamboyant c/ Rua Paes Mesquita, lote 02, Quadra 08, 

Loteamento Residencial Cuyabano, nesta cidade de Cáceres – MT, sob 

matrícula nº 27.827, Lº 2-T-4, fls. 103.Custas já recolhidas, eventuais 

despesas por conta da parte Autora.Intime-se. Cumpra-se.Após, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 89637 Nr: 4919-22.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMETRIO MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DONIZETE DA COSTA, EDIMÉIA MARIA 

DE REZENDE COSTA, COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI CABRERA RODERO - 

OAB:161.438, FERNANDO JOSÉ BELLINI CABRERA - OAB:182425/SP, 

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8857, RENATO GOMES 

NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOILSON DIMAS LEITE C. 

PRATES - OAB:4.698, NESTOR FERNANDES FIDELIS - OAB:6006

 Providencie a parte Exequente pagamento das despesas apontadas pelo 

Cartório de Registro de Imóveis, em dez dias (fls. 820).

Frente à controvérsia instalada se o bem penhorado é ou não bem de 

família, sem nenhuma prova conclusiva para julgamento, e ainda 

considerando que sequer foi submetido à vistoria judicial, determino que 

seja efetivada a avaliação, com descrição detalhada se trata ou não de 

residência da parte Devedora, se é salão comercial ou não, etc...

Em sendo salão comercial, até que o incidente seja julgado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder a intimação dos locatários para que procedam 

o depósito do valor da locação, mensalmente, em conta vinculada do juízo.

Com a juntada do laudo de avaliação/vistoria, intimem as partes para 

manifestarem no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 88469 Nr: 3958-81.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU XL SEGUROS CORPORATIVOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA DA CRUZ CARNEIRO - 

OAB:235393, MARIA HELENA GURGEL PRADO - OAB:75401/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT, ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - OAB:5635, 

ROSE KELLY DOS SANTOS MARTINEZ FERNANDEZ - OAB:9380

 Informe a parte Exequente número da conta, agência, titular e CPF para 

fins de liberação da quantia penhorada.

No prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 

e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

No mesmo prazo manifeste a parte Exequente sobre todas as medidas 

que entender pertinentes para impulsionamento e satisfação do crédito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 146022 Nr: 4159-68.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEY LEITE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISMAR RIBEIRO - OAB:10383-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63.440

 Na decisão de fls. 412 foi determinada a penhora em dinheiro sobre o 

valor executado à título de execução das astreintes.

Através da petição de fls. 418/421 a parte Executada impugnou o pedido e 

penhora realizada.

Ocorre que posteriormente e subsequente peticionou às fls. 424 

solicitando a expedição de alvará para liberação do depósito em favor do 

Autor e a extinção do processo.

Requer, agora, a parte Autora a liberação e a extinção do processo.

Pelo relatado, percebe-se nítida contradição entre as manifestões da parte 

Requerida. Este juízo até o momento não julgou e definiu o valor devido 

para apuração da multa diária fixada.

Frente a tal ocorrência, é de oportunizar a parte Requerida esclarecer se 

de fato concorda com a imediata liberação e extinção do processo. Fixo 

prazo de dez dias.

Sugere-se que as partes entabulem tratativas para imediata resolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172182 Nr: 7904-85.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE DIVERSÕES JACARÉ LTDA, 

MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO, CAMILO AUGUSTO 

GATTASS COSTA, ROSALVO CARNEIRO, BIANCA JORGE DA CUNHA 

CARNEIRO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15401

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 10 (dez)dias, efetuar o preparo da carta precatória à ser expedida 

para a comarca de Mirassol D' Oeste-Mt., bem como, juntar cópia da 

matrícula do imóvel.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 85186 Nr: 745-67.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Na última manifestação de fls. 328 a parte Autora informa novo domicilio e 

requereu o cumprimento da sentença.

Como agora foi clara em sua pretensão, intime a parte Requerida para 

instalar novo terminal telefônico no endereço informado, no prazo de 20 

dias.

Sendo comunicada a instalação do terminal, arquive-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 210179 Nr: 10172-44.2016.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASÔ CANDIDO DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA MARIA FERREIRA CARDOSO, ELPIDIO 

MAGALHÃES PINA, SAULO MAGALHÃES PINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos 

Júnior - OAB:9791, MANOEL ALVARES DE CAMPOS - OAB:1127 -A

 Segundo consta da certidão lançada no sistema, o herdeiro Saulo foi 

citado. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação da defesa.

Acaso apresente defesa e indique os demais herdeiros, inclua-os nos 

pólo passivo e expeça-se o necessário para citação.

Por outro lado, acaso fique silente, expeça-se edital para citação dos 

herdeiros do espólio de Elpidio Magalhães Pina, e na eventualidade de não 

apresentarem defesa, fica desde já nomeado o Dr Manoel Alvarez de 

Campos para atuar na condição de Curador Especial.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 92770 Nr: 7904-61.2009.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ARAÚJO MESQUITA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS 

- OAB:10318/MT

 O laudo pericial, de fato, não aborda os quesitos apresentados pela parte 

Autora às fls. 305/306.

Assim, intime o Sr Perito para complementar o laudo, no prazo de 10 dias.

Vindo a complementação, intimem as partes para manifestarem, no mesmo 

prazo.

Como foi reconsiderado o pedido de produção de prova pericial, e sendo a 

colheita do depoimento ato processual posterior, é de acolher o pedido de 

reabertura da instrução processual.

Desde já atento tratar-se de feito da meta 2, designo a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25 de julho de 2018, às 16:00 horas.

Intimem as partes para comparecimento, ocasião em que prestarão 

depoimento pessoal.

Fica a cargo da parte intimar as testemunhas já arroladas anteriormente, 

inclusive todas aquelas que já prestaram depoimento.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 77966 Nr: 4614-72.2008.811.0006

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO PAESANO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO FERREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT, 

WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Defiro a liberação dos honorários em favor do Perito.

Intime o Perito para manifestar sobre a impugnação de fls. 419/420, no 

prazo de 10 dias.

Com a juntada da manifestação do Perito, faculto às partes manifestarem, 

no mesmo prazo.

Esclareça a parte Credora Evaldo Ferreira da Cruz quanto o interesse na 

execução da parte líquida do julgado, inclusive esclareça quanto o 

interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, 

nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já 

defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema 

Serajud. Fixo prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 8221 Nr: 439-84.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON NONATO DE LIMA, JOÃO THIAGO DE 

OLIVEIRA, OLINDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUÉRIKA MAIA DE PAULA 

CARVALHO - OAB:6.514 MT

 Os bens indicados já foram objeto de penhora (fls. 216), porém, quando 

da avaliação, o Oficial de Justiça teve dificuldade em localizá-los.

Concedo prazo de 90 dias para a parte Credora diligenciar e indicar a 

exata localização.

Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse 

na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos 

termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o 

pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Com ônus ao Exequente oficie ao Cartório de Registro de Imóveis para 

averbação da penhora de fls. 216.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166013 Nr: 3064-32.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, MELISSA 

COSTA VIEGAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT, JOSE RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 NTIMAÇÃO da parte das partes, na pessoa de seus advogados, para, 

tomarem conhecimento da decisão que segue transcrita....." Vistos, etc.

 Cadastrem-se os advogados do Executado Marcus José da Silva Oliveira 

(fls.102/105).

Verifico que o exequente almeja que incida em desfavor do devedor a 

penhora online.

 No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa 

satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do 

devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros do executado, fica o mesmo intimado através de seu 

Advogado (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá no prazo de 05 

(cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do 

NCPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), colha-se a manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) 

dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa pelo executado, nos 

moldes acima em caso de indisponibilidade parcial.

Manifeste-se, ainda, a parte credora, acerca da manifestação e 

documentos acostados às fls. 61/101, no prazo de 15 dias. No mesmo 

prazo, esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta 
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ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do 

CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud

Intimem-se..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148861 Nr: 7420-41.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIR JOSÉ VALÊNCIO, NIVALDO SILVA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os Executados nunca foram localizados.

Realizei buscas no sistema da Justiça Eleitoral e consta como endereço:

Dados do Eleitor

Nome NOEMIR JOSE VALENCIO

Título 001293811880

Data Nasc. 10/12/1964

Zona 6

Endereço RUA SANTA LUZIA38 - VILA IRENE

Município CÁCERES

UF MT

Data Domicílio 18/09/1986

Nome Pai VALDEMAR JOSE VALENCIO

Nome Mãe LUZANIRA FERREIRA DE LIMA VALENCIO

Naturalidade APARECIDA D'OESTE, SP

Cód. Validação bb65420df626e4db94dde76c4ea9728f

Dados do Eleitor

Nome NIVALDO SILVA DE SOUZA

Título 017212401856

Data Nasc. 26/05/1974

Zona 6

Endereço AV TANCREDO NEVES JARDIM PE PAULO

Município CÁCERES

UF MT

Data Domicílio 23/06/1992

Nome Pai GRACIANO FERREIRA DE SOUZA

Nome Mãe JURACY DA SILVA SOUZA

Naturalidade CÁCERES, MT

Cód. Validação 6a74494b2b244f237db9c8ee36d417d9

Primando pela busca da resolução consensual, delibero pela designação 

de audiência de tentativa de conciliação, mediante realização pelo Centro 

Judiciário.

Intimem-se, inclusive a Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 167469 Nr: 4238-76.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDÚ JOSÉ DUARTE, HELENA CARDOSO DE OLIVEIRA 

DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do compulso dos autos, da sentença exposta às fls. 238/242 verifica-se 

a existência de erro material passível de correção, sem, contudo, 

proceder com ofensa a coisa julgada. ... Pois bem, no caso dos autos o 

erro constatado encontra-se no cabeçalho da sentença em que houve a 

inversão dos nomes do demandante da ação Edu José Duarte, autor neste 

feito, com o do requerido, José Gomes Coelho, fazendo o constar como 

requerente na demanda e o autor como réu. Nessa esteira, a incorreção 

apontada consiste em verdadeiro erro material, perceptível a primo ictu 

oculi, ou seja, que é constatado sem a necessidade de maior exame da 

sentença. Ante o exposto, de ofício, reconheço o erro material 

constatado, chamando o feito à ordem e determinando a correção da 

referida sentença no que concerne a indicação do demandante e 

demandado no cabeçalho da decisão, CORRIGINDO O ERRO MATERIAL 

NOS SEGUINTES MOLDES: Onde se lê: JOSÉ GOMES COELHO e HELENA 

CARDOSO DE OLIVEIRA DUARTE ingressaram em juízo com ação de 

indenização por danos morais em face de EDU JOSÉ DUARTE, ambos 

qualificados, narrando, em síntese, que no dia 14 de setembro de 2013, 

por volta das 18h20min na Rodovia 070, conduzindo o réu um veículo 

Ford/F1000 de Placa JZX-0945, em razão de embriaguez, perdeu o 

controle do veículo e atingiu Patrícia Oliveira Duarte, filha do autor, que 

veio a óbito.” Leia-se: “EDU JOSÉ DUARTE e HELENA CARDOSO DE 

OLIVEIRA DUARTE ingressaram em juízo com ação de indenização por 

danos morais em face de JOSÉ GOMES COELHO, ambos qualificados, 

narrando, em síntese, que no dia 14 de setembro de 2013, por volta das 

18h20min na Rodovia 070, conduzindo o réu um veículo Ford/F1000 de 

Placa JZX-0945, em razão de embriaguez, perdeu o controle do veículo e 

atingiu Patrícia Oliveira Duarte, filha do autor, que veio a óbito.” No mais, 

permanece incólume os demais pontos da sentença. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 232715 Nr: 2879-52.2018.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON MOREIRA SANTOS, ANTONIO MARCOS DO 

ESPIRITO SANTO DA SILVA, EDNEIA DOS SANTOS, ANDERSON LUIZ 

PEDROSO DE ALMEIDA, ANAIR DA SILVA DUARTE SANTANA, DAIANE 

DA SILVA PACHORI, ELZA PEDROSA DE ALMEIDA, JOÃO RICARDO DE 

ARRUDA DA SILVA, GERUZA MATIAS DA SILVA, LUCIMAR DA SILVA, 

JESSICA DA SILVA BATISTA, JOSE RAIMUNDO DA SILVA FILHO, JOÃO 

PAULO TRINDADE RODRIGUES, LEOZINO JOSE DOS SANTOS, RAILSON 

MARÇAL BASTOS, MARIA LÍDIA CASTRO DA SILVA, VAGNER DA SILVA 

NASCIMENTO, MARILCE RODRIGUES RAMOS, ROSALINA PEREIRA 

RODRIGUES, MARIA NEVES DUARTE, LEONEZ PAULA DOS SANTOS, 

DANIEL FERREIRA DA SILVA, MARIA MIRTES CEBALHO, PATRICIA 

DUTRA, RONILDO RODRIGUES SABARA, ROSILENE LOPES VIANA, 

VALDINHO DOS SANTOS, GERSON DA SILVA, SEBASTIÃO DANIEL 

GONÇALVES, JOSE ANTONIO DA SILVA TRISTÃO, NELSON DE MORAIS 

SANTOS, PATRICIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA, MANOEL INACIO DE 

OLIVEIRA, VALMIR ROSA SILVA, DIVINA MESSIAS CABRAL, HELENO 

EVANGELISTA MAIA, EDSON MESSIAS TRISTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO ANTONIO ROXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAGANHA DE LIMA - 

OAB:1753-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para tomar 

conhecimento da r. sentença que segue parcialmente transcrita...Vistos 

etc.

 Cuida-se de EMBARGOS DE TERCEIROS ajuizado por AILTON MOREIRA 

SANTOS e outros, em face de SILVANO ANTÔNIO ROXO.

 Em síntese, informa a inicial que os EMBARGANTES tem por escopo 

proteger a posse sobre área de propriedade da UNIÃO, qual seja,

 É a síntese do necessário. Fundamento e decido.

 Cuida-se de EMBARGOS DE TERCEIROS ajuizado por AILTON MOREIRA 

SANTOS e outros, em face de SILVANO ANTÔNIO ROXO.

 Segundo argumentos ventilados na inicial a área sobre a qual o imóvel 

encontra-se situado pertence à União. Ocorre que nos autos de código 

135372 a mesma área foi objeto de discussão possessória, ocorrendo 

que naquela oportunidade foi proferida sentença reconhecendo a posse 

do imóvel em favor do então autor e aqui réu Silvano Antônio Roxo.

 Segue o trecho da sentença:

“VISTOS ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por SILVANO ANTONIO ROXO contra ANA PEDROSA DE 

ALMEIDA e OUTROS, todos qualificados, no qual reivindica tutela 

jurisdicional para reintegrar-se na posse do imóvel rural denominado 

“FAZENDA SÃO FRANCISCO”. (fls.05/13).

Documentos de fls. 14/35.

Despacho inicial às fls. 36/37.

Emenda à inicial às fls. 39/41.

Deferimento de liminar às fls. 42/43.

Os Requeridos apesar de devidamente citados (fls.50/51), deixou o prazo 

transcorrer sem resposta.
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Os autos vieram conclusos.

É O QUE MERECE REGISTRO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A princípio, há de se decretar a revelia dos requeridos que apesar de 

devidamente citados não apresentaram contestação, deixando transcorrer 

in 'albis' o prazo de resposta, forte no art. 319 do CPC.

A principal consequência da revelia é a confissão ficta ou presunção de 

veracidade quanto à matéria de fato, restando a mesma aplicada por 

inteiro aos Réus neste caso concreto. Tal confissão resulta na dispensa 

do Juiz da tarefa de verificar os fatos afirmados pelo autor na petição 

inicial. Fica o Magistrado autorizado a decidir como se esses fatos 

estivessem verificados no processo.

Dos autos, verifica-se prova dos fatos constitutivos do alegado pelo autor.

Tratando-se de ação possessória, a revelia, por si só, não é suficiente 

para a procedência do pedido já que o art. 927 do CPC impõe ao autor o 

dever de provar: (a) a posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo 

réu; (c) a data da turbação ou esbulho; (c) a continuação da posse, 

embora turbada, ou a perda da posse em caso de reintegração.

Conforme se vislumbra dos documentos de fls.15/34, a posse e a 

propriedade do Autor foi satisfatoriamente comprovada em Juízo.

A prova da propriedade se evidencia à fl. 20.

Por fim, o esbulho praticado está demonstrado pelo Boletim de Ocorrência 

de fl.41, demonstrando, portanto, a total procedência do pedido inicial, 

confirmando a liminar concedida às fls. 42/43.

No mesmo sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO 

LIMINAR C/C PEDIDOS DE DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES, PERDAS E 

DANOS E COMINAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS 

NA INICIAL -POSSE. ESBULHO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO-PROVIDO. Ainda que a aplicabilidade 

dos efeitos da revelia seja relativa, daí não se segue que o instituto do 

artigo 319 do diploma processual civil não deva ser utilizado pelo 

magistrado, inclusive por meio do julgamento antecipado da lide. Deve ser 

julgado procedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse 

se comprovados os requisitos colacionados na norma do artigo 927 do 

Código de Processo Civil. (TJMS; AC-ProcEsp 2008.035303-9/0000-00; 

Três Lagoas; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Rêmolo Letteriello; DJEMS 

27/03/2009; Pág. 39)

Portanto, a ocupação da área demonstrou-se abusiva e, 

consequentemente, a reintegração definitiva dos Autores na posse de seu 

bem, é medida que se impõe, registrando que liminarmente já foi deferida e 

concretizada.

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para REINTEGRAR O AUTOR NA 

POSSE DO IMÓVEL, tornando definitiva a liminar deferida no processo, 

forte no art. 269, I c/c art. 927 CPC;

(b) CONDENAR, em razão da sucumbência, os requeridos ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 20, parágrafo 

4º do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação, a 

singeleza da causa e a falta de resistência dos Requeridos;

(c) Transitada esta em julgado, intime-se a parte vencida para pagamento 

das custas processuais, observando-se as disposições da C.N.G.C., em 

caso de inadimplência;

(d) Arquivem-se com as devidas baixas e necessárias anotações;

(e) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Após a sentença, a mesma área foi objeto de novas invasões, sendo que 

em cada momento em que o Juízo foi provocado, buscou-se garantir a 

efetividade da tutela jurisdicional materializada na sentença (já com 

trânsito em julgado).

Com efeito a posse não está sendo exercida pelos Embargantes mas há 

muito é exercida pelo Embargado de modo que não há que se falar em 

interesse de agir nesta demanda – eis que inexiste esbulho!. Pela 

sentença proferida, a posse, na verdade foi reconhecida em favor do 

Embargado. Por decorrência, nunca tiveram o reconhecimento jurídico da 

condição de possuidores, mas apenas esbulhadores.

Não sendo os Embargantes possuidores, não detém legitimidade para 

postular qualquer tutela.

Mesmo que o imóvel seja de fato da UNIÃO, tal situação não atribuiu 

legitimidade aos Embargantes para postular a tutela em nome próprio. Pela 

narrativa da exordial, a postulação viola texto expresso de lei, no caso, o 

art. 18 do CPC, eis que ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito 

alheio.

Em suma, os Embargos encontram-se abastecidos da mera irresignação 

contra decisão judicial proferida nos autos em apenso, inexistindo posse 

ou propriedade a legitimar o manejo desta ação pelos Embargantes.

 Ademais, pretender o exercício da ação no argumento de que o imóvel 

pertence à União e como tal deve ser destinado à reforma agrária é por 

demais precário. Isso porque depreende-se dos autos em apenso que o 

imóvel em questão encontra-se registrado em nome de Silvano Antônio 

Roxo (vide fls. 15/20 dos autos em apenso).

 Logo, eventual domínio da União depende de ação judicial para o fim de 

declarar referida situação jurídica e ao mesmo tempo desconstituir o 

registro de propriedade lavrado em nome do Embargado. Como não há 

declaração judicial neste sentido, atribuir a propriedade do imóvel à União 

é mera cogitação e expectativa dos Embargantes.

 Não bastasse a falta de relação jurídica entre o imóvel e a União, não há 

qualquer substrato fático/jurídico a apontar que o imóvel em questão 

deveria ser destinado aos Embargantes, seja a qual título for, nem mesmo 

à pretexto de reforma agrária.

 Logo, pode-se concluir que os Embargantes não detém a condição 

necessária ao exercício da ação, qual seja, o interesse de agir.

Em suma, os Embargos encontram-se abastecidos da mera irresignação 

contra decisão judicial proferida nos autos em apenso, inexistindo posse 

ou propriedade a legitimar o manejo desta ação.

 Com efeito o processo deverá ser extinto sem resolução de mérito, 

porquanto, pelos autos em apenso, o qual já foi julgado e encontra-se com 

o trânsito em julgado, verifica-se que a posse e propriedade do imóvel 

correspondem à pessoa de Silvano Antônio Roxo.

 No mesmo sentido, estando esta demanda revestida de mera irresignação 

e desacompanhada de qualquer indicativo de posse ou propriedade dos 

Embargantes, e ainda alimentada em conjecturas despidas de chancela 

judicial, não há razão para o processamento da ação, mormente pela 

ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir .

 É como decido!

Ante o exposto, nos termos do art. 330, II e III DECLARO a ilegitimidade 

ativa dos Embargantes e a sua ausência de interesse de agir, pelo que 

INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO na forma do art. 485, I e VI do Código de Processo Civil.

 P. R. I.

 Sem custas, por ausência de processamento.

 Decorrido o prazo recursal, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 137685 Nr: 7057-88.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE KIMIE IKEDA CASTRILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANDRESSA CAROLINE TRÉCHAUD - OAB:14099

 ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO. Paralelo à obrigação 

da Credora em postular a sua habilitação, para o caso do crédito ainda 

não ter sido relacionado no rol de credores, determino que seja extraída 

cópia da petição inicial, sentença, acórdão, certidão do trânsito em julgado 

e petição de fls. 155/160 para remessa ao Juízo da 7ª Vara Empresarial do 

Rio de Janeiro – endereço cabeçalho de fls. 169/183 para adoção das 

medidas pertinentes para a parte Credora receber seu crédito, em 

conformidade com o cronograma aprovado no plano de 

recuperação.Estando a empresa em recuperação judicial, deixo de impor a 

obrigação de custear às custas processuais.P.R.I. Após o trânsito e 

cumpridas as formalidades supra, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 78395 Nr: 5015-71.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA NETO E BARBOSA LTDA, NILTON 
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SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060

 Defiro o pedido de alienação por iniciativa particular, nos termos do art. 

879, inciso I do CPC.

Para os fins do § 1º do art. 880, ficam estipuladas às mesmas condições 

descritas na decisão de fls. 163/164.

Como o bem penhorado é insuficiente para a satisfação da dívida, fixo 

prazo de 20 dias para o Credor:

1 - apresente o credor demonstrativo atualizado da dívida;

2 - indique outros bens passíveis de penhora, inclusive apresente certidão 

de pesquisa de bens junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

3 - esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação 

nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. 

Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud;

4 - indique todas outras medidas pertinentes e eficazes para a satisfação 

da dívida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 80197 Nr: 6815-37.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAROLYNE MIRYELLEN NASCIMENTO FERREIRA 

CAMPOS, DALVANETE DO NASCIMENTO, DALVANETE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO MÉDICA PLANO DE SAÚDE 

ODONTOLÓGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352-OAB-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032 MT, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 Vistos etc.

 Nas fls. 315 a exequente almeja que incida em desfavor da devedora a 

penhora online.

 No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa 

satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do 

devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros do executado, fica o mesmo intimado através de seu 

Advogado (art. 854, §2° do CPC), caso em que poderá no prazo de 05 

(cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis (art. 854, §3°, I do CPC) e/ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do 

CPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), defiro o pedido de busca de veículos pelo sistema RENAJUD, 

sem prejuízo do exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes 

acima em caso de indisponibilidade parcial.

Acaso ambas as diligências sejam infrutíferas, manifeste-se a credora 

requerendo o que entender pertinente, no prazo de 15 dias.

 Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse 

na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos 

termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o 

pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166009 Nr: 3060-92.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KESSILEY PROCESSAMENTO DE DADOS 

LTDA ME, CLEBERLEY ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Nas fls. 90/91 o exequente almeja que incida em desfavor dos devedores 

a penhora online.

 No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa 

satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros dos 

devedores até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código 

de Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros dos executados, deverão ser intimados pessoalmente (art. 

854, §2° do NCPC), caso em que poderão no prazo de 05 (cinco) dias 

comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 

854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do NCPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação dos 

executados, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), colha-se a manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) 

dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa pelo executado, nos 

moldes acima em caso de indisponibilidade parcial.

Em tal prazo, deverá o Credor comprovar ter realizado buscas para 

localização de bens.

Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse 

na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos 

termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o 

pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148852 Nr: 7410-94.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINE DA SILVA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Na fl. 100 a exequente almeja que incida em desfavor da devedora a 

penhora online.

 No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa 

satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do 

devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros da executada, deverá a mesma ser intimada pessoalmente 

(art. 854, §2° do CPC), caso em que poderá no prazo de 05 (cinco) dias 

comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 

854, §3°, I do CPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva 

de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do CPC).

Em caso de êxito da diligência, fica o credor desde já intimado para indicar 

o denereço da requerida em 05 dias, a fim de possibilitar sua intimação.

 Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 
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levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), colha-se a manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) 

dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa pelo executado, nos 

moldes acima em caso de indisponibilidade parcial.

Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse 

na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos 

termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o 

pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 142100 Nr: 11879-23.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIO LUAN SILVA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Primeiramente, proceda a Escrivania com o desentranhamento da petição 

de fls. 90/92 eis que estranha aos autos, devendo ser juntada no 

respectivo processo.

 Às fls. 88/89 o exequente almeja que incida em desfavor do devedor a 

penhora online.

 No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa 

satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do 

devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros do executado, fica o mesmo intimado através de seu 

Advogado (art. 854, §2° do CPC), caso em que poderá no prazo de 05 

(cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis (art. 854, §3°, I do CPC) e/ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do 

CPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), colha-se a manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) 

dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa pelo executado, nos 

moldes acima em caso de indisponibilidade parcial.

Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse 

na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos 

termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o 

pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 50579 Nr: 244-21.2006.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SMARJASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVIDES FIDÊNCIO KLAUK, ESTER TONIAZO 

KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR - 

OAB:7400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Da leitura dos argumentos contidos na aludida petição (fls. 

186/188), bem como do contraditório exercido pelo credor (fls. 224/226), 

observo que a matéria é complexa e que demanda dilação probatória. 

Assim sendo, antes de analisar, delibero para que seja oficiado para a 

Seção Judiciária da Justiça Federal requisitando remessa de todos os atos 

praticados desde a formalização da penhora até a expedição de carta de 

arrematação de fls. 196 (imóvel lá descrito) nos autos nº 

2005.36.01.000774-0. Conste prazo de dez dias. Vindo a resposta, 

retorne concluso. Desde já, aponto que o processo tramita há mais de uma 

decada sem qualquer efetividade. Assim, nos termos do art. 139 do CPC, 

determino que seja realizada penhora em dinheiro, via Bacenjud, assim 

como requisitado às duas últimas declarações do imposto de renda, ITR e 

DOI. Concomitante, determino a pesquisa de bens no sistema da Anoreg. 

Anoto que no processo consta apenas um CPF e segundo pesquisa esta 

vinculado apenas em nome do Executado Ervides. No sistema da Anoreg 

foi possível identificar outro CPF vinculado ao nome da Devedora, sendo: 

CPF: 557.556.071-68 Nome Completo: ESTER TONIAZZO KLAUK ... Título 

de Eleitor: 0031625200973 Endereço: AV LAVA PES 158 APT-11 

GOIABEIRAS ... Foi ainda realizado busca na Anoreg de matrícula, 

apresentando tal pessoa vinculação ao Executado Ervides. Antes de 

efetuar o registro do bloqueio em dinheiro e quebra do sigilo, oportunizo a 

parte Exequente informar o CPF e se confirma os dados obtidos. Manifeste 

a parte Exequente sobre tais documentos, indique providências que 

entender pertinentes para a localização de bens e esclareça quanto o 

interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, 

nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já 

defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema 

Serajud.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 166013 Nr: 3064-32.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, MELISSA 

COSTA VIEGAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE TELES 

TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT, JOSE RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 Vistos, etc.

 Cadastrem-se os advogados do Executado Marcus José da Silva Oliveira 

(fls.102/105).

Verifico que o exequente almeja que incida em desfavor do devedor a 

penhora online.

 No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa 

satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do 

devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros do executado, fica o mesmo intimado através de seu 

Advogado (art. 854, §2° do NCPC), caso em que poderá no prazo de 05 

(cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis (art. 854, §3°, I do NCPC) e/ou que ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do 

NCPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do NCPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), colha-se a manifestação do credor no prazo de 15 (quinze) 

dias, sem prejuízo do exercício do direito de defesa pelo executado, nos 

moldes acima em caso de indisponibilidade parcial.

Manifeste-se, ainda, a parte credora, acerca da manifestação e 

documentos acostados às fls. 61/101, no prazo de 15 dias. No mesmo 

prazo, esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta 

ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do 

CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 155884 Nr: 3466-50.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DE OLIVEIRA CAMPOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - 

OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Na fl. 98 o exequente almeja que incida em desfavor do devedor a 

penhora online.

 No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa 

satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do 

devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros do executado, deverá o mesmo intimado pessoalmente (art. 

854, §2° do CPC), caso em que poderá no prazo de 05 (cinco) dias 

comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 

854, §3°, I do CPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva 

de seus ativos financeiros (art. 854, §3°, II do NCPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada, fica desde já deferido o 

pedido de busca de eventuais veículos pertencentes ao Executado por 

meio do sistema RENAJUD. Neste caso, após o resultado, manifeste-se o 

Exequente em 15 dias.

 Fica deferida, ainda, a expedição de ofício para a averbação desta ação 

nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149635 Nr: 8306-40.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GILNEI PEREIRA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 À fl. 92 o credor almeja que incida em desfavor do devedor a penhora 

online.

 No caso dos autos, entendo pertinente o pedido de modo que visa 

satisfazer crédito pendente de adimplemento. Ademais, o dinheiro é 

preferência absoluta à penhora de acordo com o art. 835, I do Código de 

Processo Civil.

 Sendo assim, DEFIRO a indisponibilidade de recursos financeiros do 

devedor até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil.

 Caso a diligência seja positiva de modo a tornar indisponíveis recursos 

financeiros do executado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 854, §2° 

do CPC), caso em que poderá no prazo de 05 (cinco) dias comprovar que 

as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, §3°, I do 

CPC) e/ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de seus 

ativos financeiros (art. 854, §3°, II do CPC).

Em caso de rejeição ou não sendo apresentada a manifestação do 

executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, circunstância em que os valores 

permanecerão depositados em conta vinculada ao Juízo até o 

levantamento pelo credor, este último quando esgotados os meios de 

defesa (art. 854, §5° do CPC).

Por outro lado, caso a diligência seja frustrada (com resultado negativo ou 

insuficiente), desde já defiro os demais pedidos de fls. 92.

Com a juntada do resultado, manifeste o Credor em 15 dias.

Na oportunidade, deverá a parte Exequente apresentar demonstrativo 

atualizado da dívida e esclarecer quanto o interesse na averbação desta 

ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do 

CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se o 

necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

 Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001332-28.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEY GONZAGA DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001332-28.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 13.653,90; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT Parte Ré: EXECUTADO: VALDINEY GONZAGA 

DOS REIS Vistos etc. Atento ao requerimento retro, acolho-o parcialmente 

para o fim de determinar a penhora, avaliação e depósito provisório do 

bem indicado a fim de que permaneça sob a guarda e responsabilidade do 

credor até ulterior deliberação deste Juízo (art. 840, §1° do CPC). 

Expeça-se, portanto, Mandado para o fim indicado, sendo necessário que 

o executado seja intimado de todos (art. 841, §3°/CPC). Concomitante, de 

posse do documento veicular, e observando a existência de averbação 

relativa a garantia fiduciária, deverá ser oficiado ao respectivo credor 

fiduciário a fim de que no prazo de 10 (dez) dias informe nos autos 

eventual saldo devedor para a quitação do crédito vinculado ao bem. No 

tocante a avaliação, está deverá ser realizada por Oficial de Justiça (art. 

870), devendo o servidor observar o disposto no art. 872/CPC quanto a 

elaboração do laudo. Elaborada a avaliação e aportando aos autos a 

informação relativa a eventual garantia fiduciária, intimem-se as partes 

para que sobre se manifestem no prazo de cinco dias (art. 872, §2°). No 

mesmo prazo anotado no parágrafo anterior, deverá o credor esclarecer 

se pretende adjudicar o bem (hipótese em que não poderá oferecer preço 

menor que o da avaliação – art. 876) ou promover a sua alienação, e 

nesta última hipótese se a via da alienação seria por iniciativa particular ou 

por leilão judicial. Esgotadas as providências acima, retorne concluso. Em 

todo o caso, desde já lanço a determinação de penhora do bem no sistema 

RENAJUD. Desde já e no prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto 

o interesse na averbação desta ação nos registros de proteção ao 

crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, 

desde já defiro o pedido e expeça-se o necessário para cumprimento pelo 

sistema Serajud. Cáceres/MT., 10 de maio de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000702-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASIMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO)

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1000702-98.2018.8.11.0006. REQUERENTE: 

CASIMIRO DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Na petição 

de id. Num. 11914034 a parte reconhece que não mantém domicilio nesta 

comarca. Como a ação deve tramitar no domicilio do Autor, declino da 

competência e determino a redistribuição destes autos para uma das 

varas cíveis da comarca de Mirassol D'Oeste-MT. Caceres, 10 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001909-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIANA FURLANETTO BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1001909-35.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: DARIANA FURLANETTO BARBOSA Vistos etc. Cuida-se de 

ação de busca e apreensão ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA em face de DARIANA FRULANETO BARBOSA, na 

qual alega, em síntese, ter celebrado com a Ré contrato para participação 

de grupo de consórcio (nº8982/279), tendo a Requerida sido contemplada, 

adquirindo o veículo objeto da lide por meio de contrato de financiamento 

com garantia de alienação fiduciária. Aduz que a Requerida teria deixado 

de efetuar o pagamento das parcelas relativas ao financiamento, 

acarretando em uma dívida no valor de R$4.979, 95 (quatro mil novecentos 

e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos), sendo este o valor 

apontado para fins de purgação da mora. Em razão disto, requereu a 

busca e apreensão do veículo, bem como a consolidação da propriedade 

em seu favor. Com a inicial, vieram documentos suficientes para 

deferimento da liminar de busca e apreensão (id. 12954341). O veículo foi 

apreendido e a Ré citada, conforme se extrai do auto de busca e 

apreensão e certidão anexados nos ids. 13069172. A Ré se manifestou 

nos autos requerendo a purgação da mora, anexando, na oportunidade, 

guia de depósito judicial e boleto bancário com comprovantes de 

pagamento (ids. 13051876, 13051892). Em despacho de id. 13052348 este 

Juízo facultou à parte Autora se manifestar quanto ao pedido de purgação 

da mora, no entanto, se manteve silente (id. 13130484). Posteriormente, a 

parte Ré se manifestou novamente nos autos (id. 13103340 e 13103367) 

reiterando o pedido de purgação da mora, requerendo a liberação do 

veículo e acostando novos documentos (ids. 13103415, 13103451, 

13103453) No id. 13117350, reiterou o pedido de liberação do veículo e 

acostou comprovante de pagamento no valor de R$168,32 (id. 13117508). 

Após, vieram-me conclusos os autos. Pois bem. No caso em análise, a Ré 

compareceu nos autos informando o pagamento do valor de R$4.980,33 

(quatro mil novecentos e oitenta reais e trinta e três centavos), acostando 

aos autos guia de depósito judicial, bem como boleto de pagamento cujo 

beneficiário se trata do Banco Autor. Inicialmente, inexistindo possibilidade 

de compreender se o pagamento do valor relativo ao boleto anexado, dizia 

respeito ao débito para purgação da mora, este Juízo facultou à parte 

autora se manifestar quanto ao pedido de purgação da mora, no entanto, 

se manteve inerte. De outro lado, a Requerida manifestou-se nos autos 

reiterando o pedido de purgação da mora, e na oportunidade, acostou 

novos documentos a fim de comprovar que o pagamento relativo ao boleto 

anexado nos autos diz respeito ao débito cobrado nesta ação, o que a 

meu ver foi suficiente para comprovar a purgação da mora in casu. 

Observo que dentre os novos documentos trazidos aos autos, a Ré 

anexou extrato concernente ao contrato de consórcio em questão 

(nº8289), no qual restou demonstrado o adimplemento das parcelas com 

vencimento em 14/02/2018 e 12/03/2018, que no histórico do extrato 

contam como pagas (PAG – id. 13103415). Por conseguinte, vislumbro que 

as referidas parcelas encontram-se inclusas no débito apresentado na 

inicial pela Autora, conforme se extrai do quadro inserto na petição inicial. 

Deste modo, diante de tais apontamentos, e aliado ao fato que a 

Requerente, intimada a se manifestar não se opôs ao pedido de purgação 

da mora, sequer quanto ao boleto anexado, tenho que o documento é 

suficiente para comprovar o pagamento do valor nele descrito 

((R$2.545,33) dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três 

centavos), mormente porque tem como destinatário da quantia o Autor. 

Não obstante, a autora realizou ainda um depósito no valor de R$168,32 

(cento e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos). Outrora, 

considerando o pagamento da quantia supracitada, somada ao pagamento 

da guia de depósito judicial relativa ao processo em questão, no importe de 

R$2.435, 00 (dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais) tem-se o valor 

suficiente para fins de purgação da mora, segundo o valor apontado pelo 

próprio Autor, qual seja, R$4979, 95 (quatro mil novecentos e setenta e 

nove reais e noventa e cinco centavos). Neste rumo, importante ressaltar 

acerca da purgação da mora que, ao contrário do que há muito já se 

discutiu e defendeu-se no sentido de que para a purgação da mora, 

bastaria o pagamento pelo devedor, das parcelas vencidas, para ver-se 

restituído de seu veículo, atualmente vigora o entendimento sedimentado 

pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (art. 

543-C do CPC), segundo o qual, para a purgação da mora e restituição do 

veículo, deverá o inadimplente proceder com o pagamento da integralidade 

da dívida. In verbis: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 

27/05/2014). No entanto, no caso em apreço, tendo o Autor apontado para 

fins de purgação da mora tão somente o débito relativo às parcelas 

vencidas, este Juízo deve ficar adstrito ao pedido inicial, mormente porque 

a Autora foi categórica ao informar o valor para purgação da mora, 

conforme se extrai do seguinte trecho da inicial: “Atualmente o débito em 

aberto perfaz o montante de R$ 4.979,95 (quatro mil e novecentos e 

setenta e nove reais e noventa e cinco centavos),correspondente ao 

percentual de 7,35% sobre o valor da categoria do bem básico do plano 

(representativo da dívida vencida e vincenda, com acréscimo dos 

encargos moratórios contratuais sobre o vencido), sendo que o valor total 

para fins de purgação da mora em R$ 4.979,95, conforme demonstrativo 

abaixo:(...).”. Sendo assim, imputar à Requerida o pagamento das parcelas 

vencidas e vincendas para fins de purgação da mora, implicaria decidir 

além dos limites da inicial, sujeitando ao risco de proferir uma decisão ultra 

petita. Nesse sentido é a redação dos arts. 141 e 492, caput, ambos do 

Código de Processo Civil: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites 

propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não 

suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado 

ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como 

condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe 

foi demandado. Sendo assim, considera-se para fins de purgação da mora 

no presente caso, o valor apresentado pela parte autora. Pois bem. O 

artigo 3° do Dec.-Lei 911/69, dada pela Lei 10.931/04, concedida a liminar 

e executada a medida com a apreensão do bem alienado, o 

credor-fiduciário, após cinco dias da efetivação do ato, passará a ter a 

posse plena e exclusiva do bem independentemente de qualquer decisão 

judicial, podendo, inclusive, proceder aos atos de venda a terceiro, 

aplicando o preço no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo que houver. "§ 

1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

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

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

propriedade fiduciária." No entanto, pode o devedor - fiduciante, no prazo 

de 05 (cinco) dias, contados da data da efetivação da busca e apreensão, 

pagar a dívida integral do débito inadimplido, tendo, por consequência, a 
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restituição do bem livre de qualquer ônus. É o que preceitua o § 2° do art. 

3°: "No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade 

da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor 

fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do 

ônus.”. Optando, ou não, pelo pagamento integral da dívida, poderá o 

devedor-fiduciante, no prazo de 15 (quinze) dias, também contado da data 

da execução da medida, apresentar contestação: "§ 3º O devedor 

fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da 

liminar". "§ 4º A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor 

tenha se utilizado da faculdade do § 2º, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição". Desta forma, purgada a mora no 

caso dos autos, hei por bem determinar a RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO em 

favor da REQUERIDA. Expeça-se Mandado de Restituição. Certifique-se, 

se for o caso, a decorrência do prazo para apresentação de defesa da 

Ré. Manifeste-se a parte autora no prazo de 15 dias requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo e comprovada a restituição do 

veículo, volvam-me conclusos os autos. Cáceres/MT., 10 de maio de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000265-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DE PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1000265-91.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

4.062,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MANOEL 

RODRIGUES DE PAIVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

ajuizado por MANOEL RODRIGUES DE PAIVA em face de PORTO 

SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS. Conforme se observa do 

requerimento formulado no id. 11914489 - Pág. 1, o exequente pretende a 

satisfação do crédito no importe de R$809,15. No entanto, o executado 

compareceu nos autos efetuado o pagamento do valor de R$783,76 por 

reputar a medida exata de sua dívida. A parte Autora ficou ciente, anuiu 

com o depósito e manifestou pela liberação da quantia. Ausente 

impugnação, julgo extinta a obrigação da Requerida. Segue, em anexo, 

alvará para liberação do depósito em favor do Autor. Custas como 

anotado na sentença. Intime-se. Após a observância das formalidades, 

arquive-se. Cáceres/MT., 10 de maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000265-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES DE PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1000265-91.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

4.062,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MANOEL 

RODRIGUES DE PAIVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

ajuizado por MANOEL RODRIGUES DE PAIVA em face de PORTO 

SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS. Conforme se observa do 

requerimento formulado no id. 11914489 - Pág. 1, o exequente pretende a 

satisfação do crédito no importe de R$809,15. No entanto, o executado 

compareceu nos autos efetuado o pagamento do valor de R$783,76 por 

reputar a medida exata de sua dívida. A parte Autora ficou ciente, anuiu 

com o depósito e manifestou pela liberação da quantia. Ausente 

impugnação, julgo extinta a obrigação da Requerida. Segue, em anexo, 

alvará para liberação do depósito em favor do Autor. Custas como 

anotado na sentença. Intime-se. Após a observância das formalidades, 

arquive-se. Cáceres/MT., 10 de maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000359-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA DE OLIVEIRA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1000359-39.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

4.725,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: PAMELA DE 

OLIVEIRA FERNANDES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança de DPVAT. 

Designada audiência concentrada por duas vezes, a Autora deixou de 

comparecer. Quando da nova designação, este juízo anotou que a 

ausência implicaria na extinção do processo. Assim, dando aplicabilidade 

ao já alertado, julgo extinto estes autos, por conta da desídia da Autora. 

Fica a Autora condenada ao pagamento das custas, despesas e 

honorários, este arbitrado em R$ 500,00 reais. Tais verbas ficam 

sobrestadas nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Intimem-se. Após o 

decurso do prazo recursal, arquive-se. Cáceres/MT., 10 de maio de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000359-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA DE OLIVEIRA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Processo: 1000359-39.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 

4.725,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: PAMELA DE 

OLIVEIRA FERNANDES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança de DPVAT. 

Designada audiência concentrada por duas vezes, a Autora deixou de 

comparecer. Quando da nova designação, este juízo anotou que a 

ausência implicaria na extinção do processo. Assim, dando aplicabilidade 

ao já alertado, julgo extinto estes autos, por conta da desídia da Autora. 

Fica a Autora condenada ao pagamento das custas, despesas e 

honorários, este arbitrado em R$ 500,00 reais. Tais verbas ficam 

sobrestadas nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Intimem-se. Após o 
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decurso do prazo recursal, arquive-se. Cáceres/MT., 10 de maio de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005289-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAIAN KESNEY ALVARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005289-03.2017.8.11.0006. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. Parte Ré: 

REQUERIDO: BRAIAN KESNEY ALVARO Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BANCO HONDA S/A em face de BRAIAN 

KESNEY ALVARO, devidamente qualificados. Narra a inicial que o autor 

celebrou contrato de financiamento com garantia fiduciária com a parte 

requerida. O objeto do contrato seria uma motocicleta Honda BIZ 125, 

ano/modelo: 2016/2017, Chassi nº: 9C2JC4830HR001559, cor azul. 

Todavia, a parte requerida teria deixado de cumprir com o pagamento das 

parcelas, o que resultou na dívida de R$8.222,25 (Oito mil e duzentos e 

vinte e dois Reais e vinte e cinco centavos). Após tecer suas razões de 

fato e de direito, requereu liminarmente a busca e apreensão do veículo. 

No mérito, requereu a procedência da ação, ratificando-se a liminar, para o 

fim de consolidar a propriedade do bem em seu nome. Com a inicial vieram 

documentos suficientes para deferimento da liminar (id. 9756844). O 

veículo foi apreendido e o requerido devidamente citado, conforme se 

extrai do auto de busca e apreensão e certidão anexados no id. 

10041225, no entanto, não compareceu aos autos para purgar a mora ou 

apresentar defesa. É a síntese. Decido. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO HONDA S/A em face de BRAIAN KESNEY 

ALVARO, devidamente qualificados. Decreto a revelia do Requerido com 

base no art. 344 do Novo Código de Processo Civil e art. 307 do mesmo 

códex. Passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme prevê o artigo 

355, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Pelos documentos 

trazidos aos autos pelo Requerente, restaram provadas: 1- a existência 

de contrato de abertura de crédito com cláusula de alienação fiduciária (id. 

9754901), tendo por objeto uma motocicleta Honda BIZ 125, ano/modelo: 

2016/2017, Chassi nº: 9C2JC4830HR001559, cor azul. 2- o inadimplemento 

e a constituição em mora (id. 9754901). O princípio fundamental do direito 

contratual é o pacta sunt servanda, só derrogado diante de condições 

extraordinárias como caso fortuito ou força maior, sendo ônus do Réu a 

comprovação de situações excludentes de sua obrigação. Não 

apresentadas estas e comprovado o inadimplemento do compromisso 

contratual, impõe-se o deferimento da pretensão exordial, vez que a 

posse do bem passa a pertencer a quem não tem justo título. Isto posto, 

julgo procedente o pedido inicial e declaro rescindido o contrato firmado 

entre as partes e, com fulcro no art. 66 da Lei 4.728/65 com redação dada 

pelo Decreto Lei 911/69, consolido nas mãos do Requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva, já concedida na liminar, sobre a motocicleta 

Honda BIZ 125, ano/modelo: 2016/2017, Chassi nº: 9C2JC4830HR001559, 

cor azul. Faculto a venda pelo Requerente nos termos do Decreto Lei 

911/69. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa, bem como nas custas e 

despesas processuais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres, 10 de maio de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001551-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA PEREIRA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001551-41.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, ATOS UNILATERAIS, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARCIA PEREIRA 

ALVES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, etc. MARCIA PEREIRA ALVES, qualificada nos autos em 

epígrafe, ingressou em Juízo com AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA 

DO SEGURO (D.P.V.A.T.) em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em síntese, ter sido vítima de acidente de 

trânsito no dia 30 de abril de 2015, quando foi atropelada por um veículo 

quando realizava a travessia da Avenida dos Estados. Assevera que 

apesar do tratamento a que foi submetida, inclusive cirúrgico, não houve 

recuperação total, configurando lesão de caráter irreversível. Narrou que 

após ingressar com pedido administrativo, recebeu indenização no valor 

de R$ 2.025, 00 (Dois mil e vinte e cinco reais), no entanto, defende que 

faz jus à complementação da quantia, em razão do grau da lesão sofrido, 

requerendo o pagamento de 100% da indenização do seguro obrigatório. 

Juntou os documentos anexados nos ids. 1976257 a 1976267. Realizada 

audiência concentrada (id. 11788899), na qual não se obteve composição, 

a autora foi submetida à avaliação médica, cujo laudo foi anexado no id. 

11788882. A Requerida apresentou contestação (id. 113706220) 

acompanhada de documentos (ids. 11370634 a 11370867), requerendo, 

preliminarmente, alteração do polo passivo para Seguradora Líder, e, 

ainda, extinção do feito sem resolução do mérito por inépcia da inicial, 

carência da ação por ausência de interesse de agir. No mérito, defende a 

improcedência do pedido e refuta a necessidade de complementação, 

alegando a quitação da indenização na via administrativa, que teria sido 

realizado de acordo com a extensão da lesão. Argumentou acerca da 

correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios e a 

necessidade de realização de prova pericial. Ao final, requereu o 

acolhimento das preliminares arguidas e a consequente extinção do feito 

sem resolução do mérito, e caso ultrapassada, a improcedência do pedido 

inicial. Intimada (id. 11474941) a autora deixou de impugnar a contestação. 

De mesmo modo, deixou de se manifestar quanto a avaliação médica 

realizada (id. 12471991). Por fim, vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de ação de cobrança de diferença de 

seguro DPVAT proposta por MARCIA PEREIRA ALVES em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, na qual se discute se há 

diferença de indenização de seguro obrigatório (D.P.V.A.T.) a ser paga à 

autora. Refuto a possibilidade de inclusão da Segurada Líder no polo 

passivo da demanda, porquanto a partir da edição da Lei nº 8.441/92, que 

alterou a redação do art. 7º da Lei nº 6.194/74, é facultado ao beneficiário 

pleitear o recebimento da indenização perante qualquer sociedade 

seguradora que opera no consórcio do seguro obrigatório (DPVAT), como 

é o caso da Requerida. Outrora, não vislumbro a alegada ausência de 

interesse de agir da parte autora. O interesse de agir, disposto no art. 17 

do CPC, pode ser traduzido na necessidade de se obter a tutela 

jurisdicional invocada na inicial através da demanda proposta e a 

adequação do pedido e a tutela. Com efeito, o interesse de agir ou 

interesse processual “surge da necessidade de obter através do 

processo a proteção ao interesse substancial” (Curso de Direito 

Processual Civil, vol. I, 10ª ed. p. 56).” No caso dos autos, ainda que tenha 

ocorrido pagamento de quantia relativa à indenização na esfera 

administrativa, o indenizado pode pleitear a diferença de valor quando não 

concordar com a quantia paga e entende que foi lesado. Porquanto, tenho 

que o interesse da autora resta configurado pela necessidade de ingresso 

da demanda em busca da tutela pretendida, qual seja, a complementação 

da indenização do seguro obrigatório. Portanto, refuto a preliminar de 

ausência de interesse de agir. Outrora, não merece prosperar a alegação 

de inépcia da inicial, pois muito embora a parte autora tenha se equivocado 

quando ao valor da causa, deixou claro na petição inicial que sua 

pretensão é que a indenização do seguro seja complementada até o valor 

máximo indenizatório. Porquanto, tendo a peça exordial exposto a causa 

de pedir e deduzido pedido correlato, permitindo o exercício de direito de 

defesa, não há que se falar em inépcia da inicial. Assim, refutadas as 

preliminares, passo ao mérito. Portanto, refuto a preliminar arguida e passo 

a análise do mérito. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (D.P.V.A.T.), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito ocasionados por veículos que circulam em via terrestre, seja por 
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terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

doutrina: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendida, mister se faz prova inequívoca do 

acidente de trânsito, do dano causado à vítima e do nexo causal entre um 

e outro, e, de mesmo modo, que reste comprovada invalidez permanente 

total ou parcial que a incapacite a vítima para o trabalho. No caso em 

apreço, é inconteste que a Autora foi vítima de acidente de trânsito 

conforme se extrair dos documentos anexados à inicial como Boletim de 

Ocorrência (id. 1976260), bem como dos documentos médico – 

hospitalares (id. 1976261) que indicam que autora foi levada inconsciente 

ao hospital pelo corpo de bombeiros, vitima de acidente de trânsito no dia 

30/04/2015. Deste modo, restou evidenciado o nexo de causalidade entre 

o acidente e as lesões sofridas pela vítima. Não obstante, as partes não 

divergem quanto a ocorrência do acidente e lesões advindas, tendo 

inclusive a Requerida já efetuado pagamento de valor relativo à 

indenização do seguro obrigatório na esfera administrativa. Assim, o 

cerne do litígio diz respeito quanto a quantia paga na via administrativa, 

uma vez que o Autor entende fazer jus a complementação do valor 

recebido, enquanto a Ré defende que houve quitação da indenização, que 

teria sido paga proporcionalmente à extensão da lesão sofrida. Pois bem, 

a vítima foi submetida à avaliação médica conduzida pelo médico Dr. Odenil 

M. França (CRM/MT 6846), cujo laudo foi acostado no id. 11788882. 

Referido laudo constatou que a fratura do Autor culminou em invalidez 

parcial permanente incompleta, em razão da lesão na estrutura crânio 

encefálica, com deficiência cognitiva comportamental associada à cefaleia 

crônica. Constou, ainda, que a incapacidade é de natureza média, com 

repercussão de 10% (dez por cento). Deste modo, apesar de ao laudo 

não estar adstrito, vislumbro que o mesmo essencial e evidencia, de 

maneira clara, a existência de lesão, bem como a sua extensão. Ademais, 

a avaliação foi realizada por profissionais capacitados, ou qualquer fato 

que desabone o laudo apresentado ou os profissionais que realizaram a 

avaliação. Portanto, com supedâneo na conclusão do laudo e prova 

documental dos, extrai-se que a vítima apresenta incapacidade parcial de 

natureza permanente incompleta residual, na proporção de 10% do 

segmento. Assim sendo, cabe salientar que artigo 3º da Lei nº. 6.194/74, 

alterado pela Lei 11.945/2009, dispõe que: Art. 3o Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e 

conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente 

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). A aludida 

tabela apresenta os percentuais sobre a importância segurada por órgão 

ou membro lesado a serem considerados na fixação da indenização de 

seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. No caso 

em apreço, a autora sofreu lesão na estrutura crânio encefálica com dano 

cognitivo comportamental, conforme apontado pelo laudo pericial. Assim, o 

segmento anatômico a ser utilizado para o cálculo no presente caso é 

especificado na tabela como “Lesões neurológicas que cursem com: (a) 

dano cognitivo-comportamental”, que garante uma indenização de até o 

valor máximo segurado (100%). Como no caso houve dano parcial 

incompleto de natureza residual, com repercussão de 10% (dez por 

cento), o valor indenizatório a que faz jus a vítima é R$1.350,00 (Um mil 

trezentos cinquenta reais) (13500/100 x10%= 1350). No entanto, extrai-se 

dos autos que a autora recebeu a título de indenização o valor de 

R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), ou seja, valor que 

ultrapassa até mesmo a quantia devida apurada. Portanto, não há valor de 

indenização remanescente a ser pago à autora, de modo que a demanda 

deve ser julgada totalmente improcedente. Diante do exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial, e 

em virtude da sucumbência, condeno à autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2 do CPC. Todavia, 

como a autora é beneficiária da justiça gratuita (id. 10661021), a 

exigibilidade do crédito deverá ficar suspensa, nos termos do artigo 98, 

§3º do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo com a 

baixa do processo com as formalidades devidas. Cumpra-se. Cáceres, 10 

de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000662-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000662-19.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JOAO CARLOS DA SILVA HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO - ID. 12104735 - Pág. 1 JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIME-SE. APÓS, 

ARQUIVE-SE. CACERES, 10 de maio de 2018. RICARDO ALEXANDRE R 

SOBRINHO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000455-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO FELIPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1000455-20.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ANTONIO PEDRO FELIPE HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação, nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC. 

Custas já recolhidas. Intime-se. Após, arquive-se, independentemente do 

trânsito em julgado. Caceres, 10 de maio de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz(a) de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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Processo Número: 1001630-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA ROCHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADA DE POLÍCIA REGIONAL DE CÁCERES (IMPETRADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

LIMINAR impetrado por LUCINDA ROCHA contra ato da DELEGADA DE 

POLÍCIA REGIONAL DE CÁCERES-MT (CINTHIA GOMES DA ROCHA 

CUPIDO), no qual impugna, em apertada síntese, o indeferimento de seu 

pedido de reconsideração de decisão anterior que havia negado sua 

remoção da Delegacia de Polícia de São José dos Quatro Marcos para o a 

Delegacia da Cidade de Cáceres. - MT. Com a inicial, veio documentação. 

Notificada, a Procuradoria do Estado de Mato Grosso prestou 

informações, alegando, preliminarmente, a decadência do writ, 

inadequação da via eleita, ausência de prova pré-constituída e 

ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e, no mérito, 

pugnou pela denegação da segurança (Id: 13004796). Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. De início, 

frisa-se que para a concessão da segurança, imperioso se faz 

demonstrar de maneira pré-constituída: a) a tempestividade da medida; b) 

a demonstração do direito líquido e certo; c) o ato arbitrário praticado; e d) 

a autoridade coatora com poderes para a prática de atos decisórios. No 

caso trazido a baila, mostra-se evidente a ilegitimidade da autoridade 

apontada como coatora para figurar no polo passivo do presente 

mandamus. Explica-se. É que em uma análise detida dos autos, verifica-se 

que a impetrante apontou como ilegal o ato praticado pela Delegada de 

Polícia Regional da Cidade de Cáceres que manifestou pelo indeferimento 

de seu pedido de reconsideração da decisão anterior exarada pelo 

Conselho Superior de Polícia que havia negado seu pleito de remoção para 

a Delegacia da cidade de Cáceres. Contudo, deve-se esclarecer que a 

autoridade indicada como coatora, segundo o § 3º, do art. 6º da Lei do 

mandado de segurança (Lei nº 12.016/2009), deve ser aquela que 

praticou o ato ou que deu a ordem para sua prática. Nas palavras do 

saudoso mestre Hely Lopes Meirelles: “Ato de autoridade é toda 

manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no 

desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. POR 

“AUTORIDADE” ENTENDE-SE A PESSOA FÍSICA INVESTIDA DE PODER DE 

DECISÃO dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma 

legal”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações 

Constitucionais. São Paulo: Malheiros. 2013, p. 33). Grifou-se. Dito isso e 

observando o disposto no § 2º, do art. 157, da Lei Complementar nº 407 

de junho de 2010, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia 

Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, percebe-se claramente que o 

órgão competente para apreciar pedido de remoção de Policial Civil, tal 

como a requerente, é do Conselho Superior de Polícia - CSP, veja a 

redação do dispositivo: “Art. 157 (...) § 2º A remoção do policial civil para 

outro município será apreciada pelo Conselho Superior de Polícia.” Assim, 

tem-se que a autoridade investida de poderes decisórios, sobretudo para 

analisar, alterar, suspender ou modificar a situação fática da impetrante é 

o Presidente do CSP juntamente com o Conselho e não a Delegada 

Regional de Cáceres, como apontou a postulante em sua peça vestibular. 

Colha-se nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO 

PREFEITO MUNICIPAL – ATO DE AGENTES DE TRÂNSITO – AUTUAÇÃO E 

PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – 

ACOLHIMENTO – DETRAN – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE 

DAS MULTAS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPOSSIBILIDADE 

– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Deve ser acolhida a preliminar 

de ilegitimidade passiva ad causam quando a autoridade apontada como 

coatora não possui responsabilidade sobre o ato combatido, nem possui 

competência para alterar, modificar ou suspender o referido ato. É o 

DETRAN/MT o órgão responsável pelo licenciamento dos veículos 

registrados no Estado de Mato Grosso. É ele, portanto, que detém a 

legitimidade de rever e anular seus atos administrativos, quando 

maculados de irregularidades ou ilegalidades. Compete ao DETRAN/MT 

comprovar a ausência de notificação acerca das multas, já que também a 

ele é conferido o dever de assegurar que a Impetrante tenha ciência de 

sua infração. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de 

multas, como condição da renovação do licenciamento de veículos, 

principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso 

infrator tenha sido regularmente notificado. (ReeNec 50897/2016, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018) É assim também: MANDADO DE SEGURANÇA – INDICAÇÃO 

EQUIVOCADA DA AUTORIDADE COATORA (SECRETÁRIO ADJUNTO DE 

GESTÃO DE PESSOAS) – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA – 

INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC - 

SEGURANÇA DENEGADA. 1. Indicada, de forma equivocada, a autoridade 

coatora, a extinção do writ sem julgamento de mérito e, por via de 

consequência, a denegação da segurança perquirida na impetração é 

medida que se impõe. 2. “(...) Inviável a pretensão de ver aplicada a teoria 

da encampação do ato pela autoridade apontada como coatora, pois, na 

linha jurisprudencial desta Corte, tal configuraria indevida ampliação da 

regra de competência absoluta insculpida na Constituição". (RMS 

45.902/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

15/09/2016, DJe 21/09/2016) (MS 162566/2014, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 

05/12/2016) Sobremais, ainda que estivesse correta a autoridade coatora, 

a decisão apontada como ilegal data de 07/07/2017, expediente nº 

339147/2017, do Conselho Superior de Polícia, sendo certo que haveria de 

ser reconhecida a ocorrência do fenômeno decadencial. Isso porque entre 

a data da ciência da decisão em 11/09/2017 e o protocolo do presente 

remédio Constitucional em 09/04/2018 transcorreu lapso temporal superior 

a 180 (cento e oitenta) dias, ultrapassando, portanto, o prazo de 120 

(cento e vinte) dias para requerer mandado de segurança, consoante 

estabelece expressamente o art. 23, da Lei nº 12016/2009. É da 

jurisprudência: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE 

DE IDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECADÊNCIA. 

I. Conquanto seja o governador do estado de Goiás a autoridade 

competente para dar posse ao impetrante, são as autoridades apontadas 

no coatoras as competentes para verificação dos requisitos para a posse, 

não havendo falar, pois, em ilegitimidade passiva. II. É de 120 (cento e 

vinte) dias o prazo decadencial para impetração do writ, contados da 

ciência, pelo interessado, do ato impugnado, o que, no caso em apreço, 

deu-se com a publicação do edital que rege o certame no diário oficial. 

Transposto esse período, tem-se a decadência do mandamus, posto que 

tal prazo não se suspende nem se interrompe, ocasionando, assim, a 

extinção do processo com resolução do mérito, ex VI do artigo 269, IV do 

código de processo civil, combinado com o artigo 23 da Lei nº 

12.016/2009. Mandado de segurança extinto com resolução de mérito, 

pe la  decadênc ia .  Segurança denegada.  (TJ -GO;  MS 

202511-44.2012.8.09.0000; Goiânia; Rel. Des. Carlos Alberto França; 

DJGO 09/11/2012; Pág. 522) CPC, art. 269 Desse modo, não sendo a 

autoridade apontada como coatora legítima para figurar no polo passivo da 

demanda, a denegação da segurança e, por conseguinte, a extinção do 

writ sem resolução do mérito é medida que se impõe, forte no art. 485, 

inciso VI do Código de Processo Civil. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO: a) DENEGAR a segurança, em razão da 

ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e, via de 

consequência, extinguir o processo, sem resolução do mérito, forte no § 

3º, do art. 6º da Lei n.º 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso VI, do CPC; b) 

Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 

e Súmulas 512 do STF e 105 STJ; c) Desnecessário o reexame 

necessário, posto que denegada a ordem (Lei nº 12.016/09, Art. 14, § 1º). 

d) Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público. e) Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. f) Cumpra-se. Às 

providências. Cáceres, 09 de maio de 2018. Joseane Carla Ribeiro Viana 

Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000230-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

AO AUTOR PARA CONTRARRAZOAR NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 64554 Nr: 2058-34.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE FAQUEADOS PANTANAL 

LTDA, SEBASTIÃO ROBERTO PANCINI, WILSON POLETINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMAM-SE os Executados, 

via DJE/MT, através de sua advogada, para que fiquem cientes da 

penhora veicular de fls. 140 e, querendo, apresente os embargos 

executórios no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 164344 Nr: 1536-60.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY MARQUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o requerido oefertou TEMPESTIVAMENTE a Contestação 

de fls. 38/42, assim, amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, 

impulsiono os autos INTIMANDO a parte autora, por meio de seu advogado, 

via DJE, para que, querendo, apresente impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 171878 Nr: 7678-80.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13164-B

 Em atendimento à determinação contida no item "a" de fls. 810, esclareço 

que os referidos volumes necessitam permanecer da forma que estão 

considerando que as fls desentrandadas foram substituídas por certidões 

e deram origem aos autos em anexo (218191).Assim, amparada pelo art. 

152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Requerido, via DJE/MT, através de seu 

advogado, para que fique ciente da penhora de fls. 813, bem como 

querendo a impugne/embargue no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 161157 Nr: 8953-98.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA, WALTER TAPIAS TETILLA, ORLANDO GALETTI JUNIOR, TÚLIO 

MARCOS CASADO DA SILVA, DOMINGOS SÁVIO PEDROSO DE BARROS, 

IDELVAN FERREIRA GOMES MACEDO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline França da Silva Santos 

- OAB:18.306, BRENO MIRANDA - OAB:9779, ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1.895, FLAVIA SANT'ANNA - OAB:65122/RJ, LÚCIA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10.948, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - 

OAB:9944, MARLY DE FÁTIMA FERREIRA - OAB:4727 MT, PAULO 

GUILHERME DA SILVA - OAB:2994, THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO 

DE FIGUEIREDO - OAB:13655/O

 CERTIFICO que decorreu o prazo para que a Procuradoria Geral do 

Estado atendesse à intimação de fls. 1706, quedando-se inerte. Assim, 

amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo os Requeridos via 

DJE/MT, através de seus advogados, para que fiquem cientes e cumpram 

o despacho a seguir transcrito: "(...)a) Intimem-se as partes para, 

especificarem quais provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida, a questão de fato exposta na lide e 

com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência, forte o art. 357, II, CPC/15;b) Caso a prova pretendida pela 

parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e 

juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual 

deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC/15;c) 

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, caberá as partes, indicar quais questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, 

conforme o art. 357, IV, do CPC/15.d) Fixo o prazo sucessivo de 10 (dez) 

dias úteis, para que as partes satisfaçam com o estabelecido, a fim de 

sanear o feito, sob pena de preclusão, bem como para o autor junte o 

novo instrumento procuratório." Ressalto nesta oportunidade que se 

permitirão apenas cargas rápidas em razão haverem diferentes patronos 

atuando em favor dos também diversos réus.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 148578 Nr: 7092-14.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 

OESTE DE MATO GROSSO-CISOMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcello Biaggio Norbiatto - 

OAB:OAB/MT 21.144, NESTOR FERNANDES FIDELIS - OAB:6006

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 

OESTE DE MATO GROSSO(CISOMT) em 14.03.2018 e até a presente data 

NÃO os devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do NCPC 

c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, pelo 

p r e s e n t e ,  i m p u l s i o n a m - s e  o s  a u t o s  I N T I M A N D O - S E 

o(a)advogado(a)NESTOR FERNANDESFIDELIS e Marcello Biaggio 

Norbiatto, na qualidade de seu assessor jurídico, para que no prazo de 3 

(três) dias devolva os autos à Escrivania.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 171878 Nr: 7678-80.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13164-B

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:(a)RECEBER 

A PEÇA EXORDIAL, eis que preenche os requisitos previstos no art. 282, 

não incide nas hipóteses do art. 295 CPC e nas previstas no art. 17 § 8.º 

da Lei n.º 8.429/92;(b)Cite-se o Réu para que apresente contestação no 
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prazo legal, sob pena de revelia, forte no art. 319 CPC;(c)Intime-se o 

MUNICÍPIO DE CÁCERES na pessoa de seu Procurador-Geral, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste sobre a ação e, querendo, pratique 

os atos que lhes são facultados pelo § 2° do artigo 5º da Lei 

7.347/85;(d)Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

in t imem-se o  Autor  para conhec imento e  eventua is 

providências;(e)Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIANI BALEEIRO PRAXEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA LIMA OAB - MT24173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

FUNEMAT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000166-87.2018.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GEISIANI BALEEIRO PRAXEDES Parte Ré: REQUERIDO: 

FUNEMAT, ANA DI RENZO - REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Analisando a peça vestibular, verifica-se esta estar confusa, pois 

elenca como parte adversa a Fundação Universidade do Estado de Mato 

Grosso e nos pedidos pleiteia a condenação do Município de Cáceres. Isto 

posto, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em informar contra qual (is) ente (s) público (s) se pretende 

litigar e requerer a pretendida condenação. Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002626-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12700217), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011463-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LIGIA MONFORTE BALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MONREAL ROSADO OAB - MT0002883S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, INDICAR DADOS BANCÁRIOS

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010816-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETH DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

LATAM AIRLINES GROUP S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010816-45.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: ELIZETH DE CARVALHO Parte Ré: 

EXECUTADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, TAM LINHAS AÉREAS S/A 

DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora 

foi devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-19.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA CHAMI GATTASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010184-19.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 19.149,68; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[TRANSPORTE AÉREO, 

CANCELAMENTO DE VÔO, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: DILZA CHAMI GATTASS 

Parte Ré: EXECUTADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA 

DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que a parte devedora 

foi devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de Processo 

Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de promover o 

bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, utilizando-se, para 

tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos 

permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o 

art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – Caso não exitosa a 

tentativa de constrição do item 1, DEFERE-SE a busca de veículos 

registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em 

consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 3 – Caso não sejam localizados bens nos itens 1 e 2, em nome 

do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. Com a juntada das informações fiscais submetidas a 

sigilo constitucional, este Juízo DETERMINA que o processo passe a 

tramitar em segredo de justiça, promovendo-se as anotações 

necessárias, com as restrições legais de acesso ao feito. 4 – Em caso de 

manifestação da parte exequente, com fundamento no art. 517, §1º c/c 

528 e 911, Parágrafo Único, todos do CPC, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento para que a parte exequente, por sua conta 

(§1º do artigo 517 do CPC), promova o protesto judicial atinente ao débito 

no montante descriminado. 5 – Na hipótese de haver requerimento da 

parte interessada, DEFERE-SE ainda o pedido de inclusão do nome da 

parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 6 – Havendo requerimento da parte 

interessada, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de eventuais 

bens localizados pela parte exequente ou indicados pela parte executada, 

advertindo-se que todas as buscas de bens a serem efetuadas pelo Juízo 

estão sendo deferidas nesta decisão, sendo que todas as demais são a 

cargo do credor. 7 – Havendo constrição patrimonial nas diligências 

promovidas, INTIME-SE o executado por meio de seu advogado ou de 

maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, 

§3º do CPC). 8 – Cumpridas todas as providências anteriores, INTIME-SE a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Ressalte-se 

que a presente decisão determina de pronto a busca de bens em todos os 

mecanismos colocados à disposição do Poder Judiciário, sendo que 

qualquer reiteração dos pedidos importará em arquivamento do processo 

por inércia do credor e falta de providências úteis ao deslinde do feito. 9 – 

Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 10 – CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Cáceres/MT, 09 de maio de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 

261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005301-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BALESTRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005301-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BALESTRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011982-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO WILLIAN MARTINS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8011982-15.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: JOAO WILLIAN MARTINS Parte Ré: EXECUTADO: SKY 

BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, etc. Intime-se o exequente para que se 

manifeste acerca do informado pela executada, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Advinda a manifestação ou decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se. CÁCERES, 24 de abril de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005298-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005298-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012212-91.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NUBIA FERNANDA RODRIGUES MACEDO OAB - MT0017925A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005302-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005302-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000037-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA APRESENTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005305-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUILHERME ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDA, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005305-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUILHERME ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012052-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE, PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011453-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO LUIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE, PARA JUNTAR NOS 
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AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA 

NO PRAZO DE 05 DIAS

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002125-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE DE ALMEIDA METELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRBS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002125-93.2018.8.11.0006. REQUERENTE: FERNANDO JOSE DE 

ALMEIDA METELO REQUERIDO: CRBS S/A Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em juntar 

em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, água, 

telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. Deve, 

ainda, no mesmo prazo, trazer a prova da pretensão resistida, nos termos 

do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Cumpridas as determinações ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002129-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA HARTHCOPF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002129-33.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA 

HARTHCOPF REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de consulta de 

balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo ao 

ajuizamento da ação. Deve, ainda, no mesmo prazo, trazer a prova da 

pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Cumpridas as determinações ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002929-32.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA BORROMEU DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELA BALBINOT DOS ANJOS OAB - MT0018077A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002929-32.2016.8.11.0006. AUTOR: KELLY REGINA BORROMEU DA 

SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Inicialmente, em 

relação ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entende-se necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGA-SE o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Recebe-se a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a audiência de 

conciliação em razão da natureza da ação. Cite-se o requerido da 

presente ação para, querendo, apresentar contestação, na forma do art. 

335, II e com prazo previsto no art. 183, todos do CPC, bem como se 

manifeste quanto o interesse. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012072-96.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE FERRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012072-96.2011.8.11.0006. EXEQUENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME EXECUTADO: JAQUELINE FERRO Vistos, etc. Defiro a penhora 

do bem descrito no id. 11397868, devendo o mandado ser cumprido no 

endereço mencionado na petição inicial, devendo o exequente ficar como 

depositário do referido bem, forte no art. 840, § 1°, do CPC. Intime-se a 
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parte executada acerca da penhora (art. 841 do CPC). Cumpra-se. 

CÁCERES, 10 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011469-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA DO CARMO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA JUNTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-53.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JACINTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. MOREIRA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

MABE ITU ELETRODOMESTICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010001-53.2013.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIA JACINTA 

GONCALVES REQUERIDO: MABE ITU ELETRODOMESTICOS S.A., GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, J. 

MOREIRA COMERCIO - ME Vistos, etc. Defiro o pedido de id. 12178314. 

Proceda a secretaria da vara com a expedição do competente alvará para 

liberação integral dos valores depositados, devendo o montante ser 

transferido para a conta já indicada pela parte requerida. Após, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 10 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011496-30.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELITON KESSIANO MEDEIROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE, PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DCELARAÇÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA, 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010838-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA APARECIDA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011514-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON OSMAR DE ARRUDA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO RECORRENTE, PARA JUNTAR NOS AUTOS A 

DECLARAÇÃO DE HISSUFICIÊNCIA DATA E ATUALIZADA, NO PRAZO DE 

05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010058-71.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA OLIVEIRA DE MARCHI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0008171A (ADVOGADO)

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DA PARTE EXEQUENTE PARA APRESENTAR 

NOVO CÁLCULO NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007771-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (RG E CPF) E COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO DO MESMO NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, 

SOB PENA DE CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ 

DESIGNADA, EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007785-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 04/06/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011322-89.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCELO BRUNOZI DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE LIMA-SNIPER - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, DOS TERMOS DA R. SENTENÇA 

PROFERIDA NOS AUTOS, BEM COMO DO ALVARÁ RETRO, ID (13114987 

E 13148964), NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003628-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE, PARA JUNTAR NOS 

AUTOS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E ATUALIZADA, 

NO PRAZO DE 05 DIAS.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 86198 Nr: 1736-43.2009.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA APARECIDA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AON AFFINITY DO BRASIL, QBE SEGUROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433, TRIANA CAMPANA MICHELIS - OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367, BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - OAB:14876/MT, 

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/OAB-MT, ELISA IDELI 

SILVA - OAB:47.471/SP, IGOR DANIEL PETTERS DUARTE - 

OAB:368.476, RICARDO CHAGAS DE FREITAS - OAB:12996/BA, SERGIO 

AMÉRICO BELLANGERO - OAB:135.378/SP, VIVIEN LYS PORTO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:195142/SP

 AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO. ESCLAREÇO QUE EM CASO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA 

DEVERÁ A AÇÃO SER PROMOVIDA NO PJE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002122-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELDO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002122-41.2018.8.11.0006. REQUERENTE: JOSIELDO DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Narra a exordial 

que o autor é servidor público municipal, ocupando o cargo de agente de 

fiscalização de trânsito. Aduz o requerente que o Decreto 596 

regulamentou o adicional de produtividade elencado nos arts. 158, VIII, 176 

e 177 da Lei Complementar Municipal 25/1997. Contudo, tal Decreto foi 

revogado pela edição dos Decretos 132/2017 e 133/2017. O Decreto 

132/2017 limitou desta feita o adicional de produtividade, referente ao 

cargo do requerente, em 80% (oitenta por cento) do subsídio de 

coordenador, sendo que o Decreto 133/2017 estipulou o teto de 100% 

(cem por cento) para os cargos de auditor fiscal, inspetor tributário e 

fiscal de tributo. Alega ainda que a Lei Complementar Municipal 110/2017 

dispõe que os cargos de fiscal de tributos e agentes de trânsito 

pertencem a mesma categoria, sendo que os decretos acima expostos 

ferem a isonomia dada pela legislação supra. Com isto, recorreu-se ao 

judiciário, requerendo em sede de tutela de urgência a suspensão dos 

efeitos do Decreto 132/2017 e o reestabelecimento provisório do Decreto 

596/2015 ou aplicabilidade do Decreto 133/2017. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Passa-se a decidir. Quanto à tutela de 

urgência, é caso de indeferimento. O deferimento da tutela de urgência 

“inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos requisitos da 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla defesa e a 

igualdade entre as partes. O Requerente pretende o deferimento de liminar 

para suspender os efeitos do Decreto 132/2017 e o reestabelecimento 

provisório do Decreto 596/2015 ou aplicabilidade do Decreto 133/2017. Em 

que pese os argumentos trazidos observa-se a ausência de perigo do 

dano posto que a não suspensão dos efeitos do Decreto 132/2017, nos 

termos requeridos, não acarretará qualquer prejuízo que não poderá ser 

sanado. Dessa forma, não estando demonstrado nos autos os requisitos 

autorizadores da tutela pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDE-SE: a) a) 

Receber a peça inicial, eis que preenche os requisitos previstos nos arts. 

319 e 320 e não incide em nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do 

CPC/15; c) b) INDEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, forte no art. 300 CPC; 

d) c) Dispensada a audiência de conciliação, em razão da natureza da 

ação; d) Cite-se o requerido para que, caso queira, conteste a ação; e) 

Intime-se o requerente acerca da presente decisão; f) Cumpra-se. 

CÁCERES, 10 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010517-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SALUSTIANO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE SOUZA OAB - MT0016559A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8010517-05.2015.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SALUSTIANO TEIXEIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP Vistos, etc. Recebe-se o recurso 

interposto, ante a presença dos requisitos necessários, somente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. 

Aportando as contrarrazões ou decorrido o prazo, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de maio de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020086-30.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA COELHO CARDUCCI (REQUERENTE)

CAMILLA COELHO CARDUCCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8020086-30.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS por acidente 

de trânsito ajuizada por CAMILLA COELHO CARDUCCI e ANA MARIA 

COELHO CARDUCCI em face de IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA, alegando que em 05.10.2015 por volta das 13:30 as autoras 

juntamente com a Sra. Naianna Coelho Carducci Vieira e o infante Rafael 

Coelho Carducci Mendes Vieira trafegavam na pista da direita, pela 

Avenida Fernando Correia sentido Centro de Cuiabá, quando, nas 

proximidades do Parque Ohara, em frente a um ponto de ônibus, foram 

atingidas no lado esquerdo por um caminhão tanque, marca M Benz, L 

2013, modelo 1986, placa JYE 8448, que trafegava na faixa esquerda em 

velocidade desproporcional para um veículo pesado em via urbana. Relata 

que o caminhão é utilizado pela Requerida para transporte de combustível 

e que o condutor, Denes Marques de Amorim, utilizava uniforme da 

Requerida. Após a colisão o motorista alegou falha nos freios, entretanto, 

esta não merece prosperar, uma vez que o caminhão foi retirado do local 

pelo mesmo sem o menor problema. Antes da autora registrar o boletim de 

ocorrência, o condutor argumentou que iria pagar as despesas do sinistro, 

contudo, após o registro os representantes da Requerida disseram que 

não iam pagar nada. Assim, a autora teve que acionar o seguro para 

reparo de seu veículo, cuja franquia pagou o montante de R$ 1.229,50 (mil 

e duzentos e vinte e nove Reais e cinquenta centavos). Requer o 

ressarcimento pago pela franquia, bem como da perda de bônus na 

renovação do seguro para 2016, no importe de 10% do valor pago em 

2015, qual seja, R$ 2.020,10 (dois mil e vinte Reais e dez centavos). Aduz, 

ainda, prejuízos de ordem moral, pleiteando a reparação por este. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O requerido, devidamente citado, 

deixou de comparecer à audiência, sendo decretada sua revelia na 

decisão proferida no ID 2763867. Passo à análise do mérito. A solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O artigo 29, II do CTB estabelece que: Art. 29. O trânsito 

de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às 

seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de 

segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em 

relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e 

as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; 

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, conclui-se que o 

sinistro ocorreu por culpa do Requerido/condutor que não observou a 

distancia de segurança lateral, invadindo a via que as autoras trafegavam, 

atingindo seu veículo e causando danos conforme demonstram as fotos 

anexadas à inicial (ID 2763803 e 2763790). Assim, a Requerida deve arcar 

com os prejuízos materiais causados as autoras, no valor da franquia do 

seguro, qual seja, R$ 1.229,50 (mil e duzentos e vinte e nove Reais e 

cinquenta centavos) – ID 2763807 -, bem como da perda do bônus do 

seguro. Esse o entendimento jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. 

PRIMEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. MUNICÍPIO DE BAGE. CULPA DO MOTORISTA DO RÉU 

INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS CONSISTENTES NOS 

PAGAMENTOS DA FRANQUIA, PERDA DO BÔNUS DO SEGURO E 

LOCAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO QUE SE CINGE A LOCAÇÃO E QUE 

NÃO VAI PROVIDO. COMPROVAÇÃO DA LOCAÇÃO E DA NECESSIDADE 

NO PERÍODO EM QUE ESTAVA PARA CONSERTO. VALORES 

DESPENDIDOS PELO RECORRENTE MUITO INFERIORES AOS 

NECESSÁRIOS À RECUPERAÇÃO DO AUTOMÓVEL. SENTENÇA 

CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJRS. Recurso Cível Nº 

71006535348, Primeira Turma Recursal Provisória Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

31/03/2017).” No que tange aos danos morais pleiteados, tenho que a 

situação vivenciada não é passível de indenização. Em meu entender, os 

fatos descritos nos autos, por si só, não geram danos morais. A 

jurisprudência é pacífica que só a dor real e profunda enseja danos 

morais, não meros aborrecimentos ou desgastes emocionais: “Nem todo 

aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título 

de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela 

vítima seja profundo e contundente. (TAMG - Embargos Declaratórios - 

0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico). (grifei 

e negritei)”. O incômodo, preocupação, perda da tranquilidade, que passou 

as Reclamantes pelo sinistro, em meu entender, constitui mero 

aborrecimento e desgaste emocional, e estes não são suficientes para 

gerarem danos morais. Sobre o tema análogo, há precedentes 

jurisprudenciais: “Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL 

EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RUBRICAS 

INDENIZATÓRIAS. REEMBOLSO DO VALOR DA FRANQUIA. PERDA DO 

BÔNUS DA RENOVAÇÃO DO SEGURO. LUCROS CESSANTES. DESPESA 

COM MOTO-TAXI. DANO MORAL. PRECEDENTES. Tendo presente a 

ausência de prova da despesa alegadamente feita pela autora com o 

pagamento da franquia do seguro, incabível a condenação ao 

ressarcimento de tal despesa. Inviável reverter a improcedência do pedido 

de reembolso pela perda do bônus para renovação do seguro, eis que 

ausente comprovação. Definição do valor pelos gastos com locomoção 

(moto-táxi) ratificada. Para o deferimento dos lucros cessantes 

imprescindível prova escorreita da perda econômica e esta não veio aos 

autos. Impositivo confirmar o indeferimento da rubrica. Pretensão de 

deferir dano moral ao genitor do condutor do veículo causador da colisão 

não prospera. As supostas ofensas preferidas pelo réu não vieram 

demonstradas a contento e, em disputas de trânsito, apesar de 

lamentável, passou a ser costumeiro o desentendimento verbal entre os 

condutores. Excluído o dano moral deferido à proprietária do automóvel e 

ao condutor. A hipótese em exame retrata situação corriqueira na vida 

contemporânea, colisão entre veículos, com danos apenas materiais, 

sequer tendo aportado aos autos, nem mesmo no boletim de ocorrência, 

referência às alegadas humilhações e xingamentos referidos na inicial. 

Tampouco há notícia de lesões físicas na demandante. Encargos 

sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROVIDA. 

APELAÇÃO DOS RÉUS PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70074658824, 

Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Guinther Spode, Julgado em 23/11/2017)” Assim, o mero incômodo, o 

desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância e que o 

homem médio tem de suportar em razão de viver em sociedade, não 

servem para que sejam concedidas indenizações. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da exordial a fim de CONDENAR a Requerida a 

pagar a título de danos materiais, a importância de R$ 1.431, 63 (mil e 

quatrocentos e trinta e um Reais e sessenta e três centavos), referente à 

franquia desembolsada e perda do bônus no montante de 10%, cujo valor 

deverá ser atualizado pelo índice INPC e juros de 1% desde a data do 

sinistro, e o faço com resolução do mérito a teor do art. 487, I CPC. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, forte no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005056-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA MENDES FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005056-06.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

DANOS MORAIS proposta por PATRICIA APARECIDA MENDES FERRARI 

em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., alegando que desconhece 

débitos com o Requerido que deram ensejo na inscrição no cadastro de 

inadimplentes. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. É certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade das cobranças, o que não o fez, pois, em que 

pese suas alegações, não comprovou que o autor tenha contratado com o 

mesmo, uma vez não ter juntado documentos que comprovem suas 

alegações. Tenho que o Requerido apenas divagou em meras alegações, 

não colacionando nenhuma prova capaz de comprovar o alegado em peça 

de defesa. Desta feita, não comprovada a legitimidade das cobranças, a 

declaração da inexistência dos débitos é medida que se impõe. Temos que 

a conduta do Requerido, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o autor fosse cobrado 

por dívida que não contraiu. A parte autora não pode ser prejudicada pela 

má administração do Requerido, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 

dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Ainda considerando o transtorno sofrido pela parte Autora ao se deparar 

com a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado ao Requerido, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com o Requerido, 

objeto da demanda; b) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora, a 

título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004339-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA CATARINA DA SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1004339-91.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por ZENILDA CATARINA 

DA SILVA TORRES em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

alegando que desconhece o débito com o Requerido que ensejou o 

lançamento de seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. No presente, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. Desta feita, o Requerido, em sua 

contestação, sustenta que a parte autora contratou seus serviços, 

demonstrando suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos diversos documentos, dentre eles, a Contratação de Cartão de 

Crédito devidamente assinado pela Autora, bem como cópias de seus 

documentos pessoais. A parte Requerida colaciona, ainda em peça de 

defesa, documentos que comprovam a utilização de valores em cartão de 

crédito, bem como a inadimplência desde a data do vencimento de fatura 

do mesmo. Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva da consumidora que não promoveu o pagamento de fatura de 

cartão de crédito até o vencimento, restando inadimplente com a mesma, 

deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor da parte 

Autora. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de 

seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem 

do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular 

pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre 

outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a 

verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência 

injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; 

provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se 

claramente da exordial que a parte autora não cumpriu seu dever de 

lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, 

vez que a requerida faz prova da contratação. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte 
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Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do 

valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do 

artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da 

má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo 

de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004418-70.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS OAB - MT9575/O (ADVOGADO)

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1004418-70.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

DANOS MORAIS proposta por LAURA CRISTINA CHAMY GATTASS em 

desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, alegando que ao tentar efetuar 

pagamento no comercio local com cartão de débito, tal transação fora 

negada. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Rejeito a 

preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça 

gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Passo à análise do mérito. A 

parte autora alega ter tentado pagar sorvetes, por duas vezes, no valor 

de R$32,00 (trinta e dois reais) no cartão de débito, porém tais tentativas 

de pagamento foram recusadas. O Requerido por sua vez, afirma foram 

realizadas compras a crédito e não a débito, sendo que as transações se 

deram corretamente nos dias 06/07/2017 e 07/07/2018, todas no valor de 

R$35,00 (trinta e cinco reais), conforme consta em documentos acostados 

em peça de defesa. É certo que o consumidor se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Tem-se nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, o Requerido 

tenta fazer crer que teria agido de forma correta na negativa de transação 

por débito, utilizando-se de datas e valores diferentes das demonstradas 

no caso em apreço, não se atentando para o valor e data alegada em 

peça exordial. Analisando os documentos, bem como alegações contidas 

nos autos, verifica-se que o Requerido, tenta demonstrar a legalidade na 

negativa de transação por débito, afirmando que tal transação fora 

efetuada por crédito, tentando fazer crer que a Parte Autora estaria 

agindo de má-fé. Por outro lado, verifica-se que as transações 

demonstradas em documentos colacionados pelo Requerido, são datadas 

de 06 e 07 de julho de 2017, uma vez que a negativa reclamada é de 09 de 

julho de 2017, bem como o valor difere do descrito em peça exordial. 

Tenho que o Requerido divaga acerca de valores pagos por crédito nos 

dias anteriores ao ocorrido, sendo que, por outro lado, a Autora possuía 

saldo capaz de cobrir o pagamento se não fosse a retenção antecipada 

de valores pela instituição bancária. Inegável que diante do bloqueio de 

valores antecipados na conta da Autora, fora que se deu ensejo a 

negativa da compra no cartão de débito, mesmo diante de saldo capaz de 

cobrir o valor de R$32,00 (trinta e dois reais). Temos que a conduta do 

Requerido, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no trato 

com os seus clientes. A parte autora não pode ser prejudicada pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora, a 

título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011973-53.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DONIZETE DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8011973-53.2016.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO DE COBRANÇA proposta por ADEMIR DONIZETE DE 

ABREU em desfavor de ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, alegando 

ser credor da Reclamada, referente a locação de caminhão do dia 

01/10/2014 a 23/10/2014. Declaro a revelia da Reclamada, nos termos do 

art. 20 da Lei nº 9.099/95, uma vez que a mesma, inobstante devidamente 

citada e intimada (id. 3728816), deixou de comparecer à Sessão de 

Conciliação. Passo a decidir a ação, com arrimo no art. 23 da LJE. No caso 

vertente a Reclamada não apenas incorreu em revelia, mas, também, 
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incorreu em confissão ficta, uma vez que deixou de contestar a ação e de 

impugnar as alegações e os documentos acostados à petição inicial pela 

reclamante. Vale atentar que os documentos anexos a peça exordial 

comprovam, com saciedade, que o Reclamante é credor da Reclamada na 

importância de R$ 7.738,36 (sete mil setecentos e trinta e oito reais e trinta 

e seis centavos), referentes a serviço de locação de caminhão. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgar 

pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO a fim de: CONDENAR a Reclamada a pagar 

a Reclamante o valor de 7.738,36 (sete mil setecentos e trinta e oito reais 

e trinta e seis centavos), o qual deverá ser devidamente corrigido pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros de mora a partir da data do ajuizamento da 

ação. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 – § 1º, do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006237-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILVIANE APARECIDA OLIVEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006237-42.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NILVIANE APARECIDA 

OLIVEIRA MORAES em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando 

que desconhece os débitos com a Requerida que ensejaram o lançamento 

de seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Em sede de preliminar, a Requerida arguiu falta de interesse de 

agir do Autor. O interesse processual deve ser aferido pela conjugação 

do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação 

da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre o Requerente nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

contestação do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento 

administrativo para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do 

mesmo configura ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da 

Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: 

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO 

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. 

INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA 

PROVA DA REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO 

CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA 

MANTIDA. A autora teve seu nome negativado por determinação da 

requerida, alegando que não havia contratado com ela o serviço de 

telefonia móvel. A preliminar recursal de ausência de interesse de agir por 

falta de prévia provocação administrativa não merece acolhimento tendo 

em vista que o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa 

dos seus direitos. No mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da 

contratação do serviço, apresentando documento correspondente ou 

gravação telefônica da conversa da autora com o seu Call Center quando 

da contratação do serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova 

negativa, ou seja, que não contratou o serviço, mormente se tratando de 

serviço cuja contratação é massificada e sem a formalização de qualquer 

instrumento. Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do 

nome da autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro 

que surge desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado 

não merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas 

Recursais para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao 

crédito. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma 

Recursal Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, 

Julgado em 18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de 

interesse de agir arguida pela Requerida. De mesma forma, não há o que 

se falar em juntada do comprovante original da negativação expedida 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal vai de encontro a 

Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, 

Informalidade e Simplicidade. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à Requerida comprovar a legitimidade da 

cobrança e consequente restrição, o que não o fez, pois, em que pese 

suas alegações, não comprovou que o autor tenha utilizado seus serviços 

e/ou o contratado, uma vez não ter juntado documentos que comprovem 

suas alegações. Tenho que a Requerida apenas divagou em meras 

alegações, não colacionando nenhuma prova de suas afirmações em 

peça de defesa. Desta feita, não comprovada a legitimidade dos valores 

que deram ensejo a inscrição do nome do Autor no cadastro de 

inadimplentes, a declaração da inexistência dos débitos é medida que se 

impõe. É certo que considerável número das contratações atuais são 

realizadas virtualmente ou por telefone. Entretanto, tal realidade não é 

fator para que as empresas não se cerquem de cuidados a evitar fraudes 

e contratações em nome de terceiros. No presente caso, a Requerida não 

trouxe quaisquer elemento a comprovar que o autor tenha contratado 

seus serviços. Temos que a conduta da Requerida, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Ainda considerando o 

transtorno sofrido pela parte Autora ao se deparar com a cobrança 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Requerida, que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 
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morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a Requerida, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, a 

título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006365-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIANE DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006365-62.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por GREICIANE DA SILVA 

GOMES em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

desconhece o débito com a Requerida, que ensejou o lançamento de seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. De mesma forma, não há o que 

se falar em juntada do comprovante original da negativação expedida 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal vai de encontro a 

Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, 

Informalidade e Simplicidade. Em sede de preliminar, a Requerida arguiu 

falta de interesse de agir do Autor. O interesse processual deve ser 

aferido pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre o Requerente nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pela Requerida. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à Requerida comprovar a legitimidade da 

cobrança e consequente restrição, o que não o fez, pois, em que pese 

suas alegações, não comprovou que o autor tenha utilizado seus serviços 

e/ou o contratado, uma vez não ter juntado documentos que comprovem 

suas alegações. Tenho que a Requerida apenas divagou em meras 

alegações, não colacionando nenhuma prova de suas afirmações em 

peça de defesa. Desta feita, não comprovada a legitimidade do valor que 

deu ensejo a inscrição do nome do Autor no cadastro de inadimplentes, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. É certo que 

considerável número das contratações atuais são realizadas virtualmente 

ou por telefone. Entretanto, tal realidade não é fator para que as empresas 

não se cerquem de cuidados a evitar fraudes e contratações em nome de 

terceiros. Tenho que, no presente caso, a Requerida não trouxe quaisquer 

elemento a comprovar que o autor tenha contratado seus serviços. Temos 

que a conduta da Requerida, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Ainda considerando o transtorno 

sofrido pela parte Autora ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Requerida, que poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 
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critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a Requerida, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, a 

título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006342-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANDRO MARTINS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006342-19.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALEANDRO MARTINS 

DE ARAUJO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

desconhece o débito com a Requerida, que ensejou o lançamento de seu 

nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. De mesma forma, não há o que 

se falar em juntada do comprovante original da negativação expedida 

pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal vai de encontro a 

Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, 

Informalidade e Simplicidade. Em sede de preliminar, a Requerida arguiu 

falta de interesse de agir do Autor. O interesse processual deve ser 

aferido pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre o Requerente nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pela Requerida. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à Requerida comprovar a legitimidade da 

cobrança e consequente restrição, o que não o fez, pois, em que pese 

suas alegações, não comprovou que o autor tenha utilizado seus serviços 

e/ou o contratado, uma vez não ter juntado documentos que comprovem 

suas alegações. Tenho que a Requerida apenas divagou em meras 

alegações, não colacionando nenhuma prova de suas afirmações em 

peça de defesa. Desta feita, não comprovada a legitimidade do valor que 

deu ensejo a inscrição do nome do Autor no cadastro de inadimplentes, a 

declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. É certo que 

considerável número das contratações atuais são realizadas virtualmente 

ou por telefone. Entretanto, tal realidade não é fator para que as empresas 

não se cerquem de cuidados a evitar fraudes e contratações em nome de 

terceiros. Tenho que, no presente caso, a Requerida não trouxe quaisquer 

elemento a comprovar que o autor tenha contratado seus serviços. Temos 

que a conduta da Requerida, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Ainda considerando o transtorno 

sofrido pela parte Autora ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Requerida, que poderia ter 

solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito precisasse 

chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. 

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 
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enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a Requerida, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, a 

título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005392-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEODORA BERNADETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005392-10.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por TEODORA BERNADETE DA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que ao tentar realizar 

uma transação comercial foi informadA que a Requerida havia inserido 

seu nome no cadastro restritivo de crédito. No presente caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Ademais, as partes pugnaram em 

audiência de conciliação pelo julgamento antecipado da lide. Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. É certo que o consumidor se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, 

o que não o fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor 

tenha contratado seus serviços. Nesta senda, a Requerida trouxe, no bojo 

de sua defesa, tela que em nada corrobora para a comprovação de 

legitimidade da dívida. Desta maneira, tenho que a Requerida junta, em 

peça de defesa, documentos que não corroboram para a comprovação da 

legitimidade da dívida cobrada e que dera ensejo à inscrição do nome da 

parte autora no cadastro de inadimplentes. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Temos que a conduta da Requerida, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência 

de débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006042-57.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006042-57.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por NILSON LOPES em 

desfavor de BANCO BRADESCO S.A., alegando que desconhece débitos 

com o Requerido que deram ensejo na inscrição no cadastro de 

inadimplentes. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. O 

Requerido suscitou preliminarmente a ocorrência de prescrição, a qual não 

há de ser acolhida, tendo em vista que o prazo prescricional para fins de 

ação de indenização por danos morais por inclusão indevida nos órgãos 

de proteção ao crédito, passa a fluir a partir da exclusão da restrição e 

não da data da inclusão, sendo certo que enquanto durar o apontamento 

restará caracterizado o ilícito. Desta feita, passo à análise do mérito. É 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 
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produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar a legitimidade das cobranças, o que não o fez, pois, em que 

pese suas alegações, não comprovou que o autor tenha contratado com o 

mesmo, uma vez não ter juntado documentos que comprovem suas 

alegações. Tenho que o Requerido apenas divagou em meras alegações, 

não colacionando nenhuma prova capaz de comprovar o alegado em peça 

de defesa. Desta feita, não comprovada a legitimidade das cobranças, a 

declaração da inexistência dos débitos é medida que se impõe. Temos que 

a conduta do Requerido, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o autor fosse cobrado 

por dívida que não contraiu. A parte autora não pode ser prejudicada pela 

má administração do Requerido, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 

dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Ainda considerando o transtorno sofrido pela parte Autora ao se deparar 

com a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado ao Requerido, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com o Requerido, 

objeto da demanda; b) CONDENAR o Requerido a pagar à parte Autora, a 

título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006036-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN LEONE CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006036-50.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por RENAN LEONE CEBALHO em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não comprou, não adquiriu 

produtos pela internet, muito menos contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, esta negativou seu nome em 17.01.2017 por um débito no valor 

de R$ 296,89 (duzentos e noventa e seis Reais e oitenta e nove 

centavos). No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em sede de preliminar, o 

Reclamado arguiu falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse 

processual deve ser aferido pela conjugação do binômio “necessidade x 

utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da jurisdição para 

obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, 

utilidade do provimento judicial postulado para satisfação do interesse 

posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos presentes 

autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na contestação 

do débito. Ademais, desnecessário o prévio requerimento administrativo 

para ajuizamento da ação judicial, pois a exigência do mesmo configura 

ilegal restrição ao princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, 

prevista no artigo 5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO DE TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Assim, rejeito a preliminar arguida. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. No presente caso não se aplica a Sumula 385 

do STJ, pois a outra negativação é posterior. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia às Requeridas 

comprovarem a legitimidade da cobrança e consequente restrição. Em sua 

defesa, a Requerida sustenta que a parte autora contratou seus serviços, 

entretanto, não juntou aos autos qualquer documento probatório de suas 

alegações. Ainda, não há o que se falar em excludente de culpa em caso 

de fraude, pois, a responsabilidade das requeridas é objetiva nos termos 

do artigo 14 do CDC. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 
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demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a parte autora possui gravames posteriores àquele 

objeto da demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no 

pagamento dos seus débitos, razão pela qual o quantum indenizatório 

deve ser minorado. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Processo: 1006158-63.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por KLEVERSON RAMIRES DE OLIVEIRA 

em desfavor de TELEFÔNICA DATA S.A, alegando que não comprou pela 

internet, não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu 

seu nome no cadastro restritivo de crédito em 11.04.2014, por um débito 

no valor de R$ 115,50 (cento e quinze Reais e cinquenta centavos). No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de 

agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela 

conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na 

provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se 

inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial 

postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido binômio 

socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Assim, rejeito a preliminar arguida. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia às Requeridas 

comprovarem a legitimidade da cobrança e consequente restrição. Em sua 

defesa, a Requerida sustenta que a parte autora contratou seus serviços, 

entretanto, não juntou aos autos qualquer documento probatório de suas 

alegações. Ainda, não há o que se falar em excludente de culpa em caso 

de fraude, pois, a responsabilidade das requeridas é objetiva nos termos 

do artigo 14 do CDC. Temos que a conduta das Reclamadas, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomaram o devido cuidado na realização de contratos, evitando 

que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por 

débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração das Requeridas, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 
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dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com a cobrança indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado às 

Reclamadas, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Em 

relação à fixação do “quantum” relativo aos danos morais, diante da 

inexistência de critérios legais pré-estabelecidos para o seu arbitramento, 

incumbe ao magistrado, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, a fixação de seu valor. O 

“quantum” indenizatório deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar, de alguma forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve 

produzir impacto suficiente no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de 

novo atentado. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o 

magistrado considerar as peculiaridades de cada caso, como o grau de 

culpa, a extensão do dano, o potencial econômico do ofensor, dentre 

outras, de modo a proporcionar uma justa reparação, sem 

empobrecimento de quem paga, e enriquecimento de quem recebe. 

Ressalte-se, ainda, que tendo a verba indenizatória finalidade punitiva e 

pedagógica, como mencionado anteriormente, deve-se levar em 

consideração o potencial econômico do ofensor visto que, em se tratando 

de pessoa jurídica de grande porte, um valor módico não cumpriria tal 

propósito. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Processo: 1007239-47.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARILI DA SILVA em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não comprou, não adquiriu 

produtos pela internet, muito menos contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, esta negativou seu nome em 12.09.2014 por um débito no valor 

de R$ 169,73 (cento e sessenta e nove Reais e setenta e três centavos). 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em sede de preliminar, o Reclamado arguiu falta de interesse de 

agir da Reclamante. O interesse processual deve ser aferido pela 

conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na 

provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se 

inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial 

postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido binômio 

socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Assim, rejeito a preliminar arguida. Rejeito o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. No presente caso não se aplica a Sumula 385 

do STJ, pois as outras negativações são posteriores. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia às Requeridas 

comprovarem a legitimidade da cobrança e consequente restrição. Em sua 

defesa, a Requerida sustenta que a parte autora contratou seus serviços, 

entretanto, não juntou aos autos qualquer documento probatório de suas 

alegações. Ainda, não há o que se falar em excludente de culpa em caso 

de fraude, pois, a responsabilidade das requeridas é objetiva nos termos 

do artigo 14 do CDC. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 
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indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a parte autora possui gravames posteriores àquele 

objeto da demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no 

pagamento dos seus débitos, razão pela qual o quantum indenizatório 

deve ser minorado. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005914-37.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005914-37.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por VANIA NUNES em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que ao tentar realizar compras na 

modalidade crediário, foi informada que a Requerida havia inserido seu 

nome no cadastro restritivo de crédito em 01.07.2016 por um débito no 

valor de R$ 121,87 (cento e vinte e um Reais e oitenta e sete centavos). 

Entretanto, não contratou os serviços da Requerida, razão pela qual a 

inscrição é indevida. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial, eis que que a petição preenche os requisitos do artigo 319 do CPC. 

No presente caso não se aplica a Sumula 385 do STJ, pois as outras 

negativações são posteriores. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia às Requeridas comprovarem a legitimidade 

da cobrança e consequente restrição. Em sua defesa, a Requerida 

sustenta que a parte autora contratou seus serviços, entretanto, não 

juntou aos autos qualquer documento probatório de suas alegações. 

Ainda, não há o que se falar em excludente de culpa em caso de fraude, 

pois, a responsabilidade das requeridas é objetiva nos termos do artigo 14 

do CDC. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra 

falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não 

tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome 

do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não 

realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a parte autora possui gravames posteriores àquele 

objeto da demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no 

pagamento dos seus débitos, razão pela qual o quantum indenizatório 

deve ser minorado. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 
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Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILLAGE HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUARA EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010226-68.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INADIMPLEMENTO, RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VILLAGE HOTEL LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: GUARA 

EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Cuida-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte 

reclamante postulo indenização devido a demora na entrega de bem 

adquirido que fora entregue fora do prazo estipulado, decorrente da falha 

na prestação de serviços por parte da requerida que teria 

inadvertidamente não entregue produto adquirido pelo autor, no caso de 

um HIDRO EXTRATOR FIXO COM CAPACIDADE DE 15 KG no valor de R$ 

12.000,00(doze mil reais). É a suma do essencial. 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. 

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, apesar de 

devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada nestes autos e muito menos apresentou sua defesa, e nem 

apresentou justificativa plausível de sua ausência. Desta forma, não tendo 

sido sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para 

a ausência da parte reclamada na audiência de conciliação, e, em se 

tratando de direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com 

o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 

9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da parte reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existente nos autos. 3. No mérito a 

pretensão merece Juízo de PROCEDÊNCIA. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é 

fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. Pois bem. 

Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante adquiriu um 

produto da empresa reclamada, contudo o bem não foi entregue na data 

aprazada. A parte reclamante, por várias vezes, tentou solucionar o 

impasse, porém sem sucesso. A responsabilidade da reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos 

danos causados à parte reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados 

na exordial apresentaram-se verossímeis. Logo, tenho que efetivamente 

houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada 

deixou de fornecer serviço adequado ao consumidor. Se a reclamada 

garante a entrega de seus produtos em determinado prazo, confiando nos 

préstimos da transportadora por ela contratada, é responsável por 

assegurar que o prazo seja observado. O dano moral experimentado pela 

parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada 

em não efetuar a entrega do produto adquirido pelo consumidor no prazo 

estipulado. Nesse sentido, verbis: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO EM SITE DE VENDAS. ATRASO 

INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO BEM. DANO MORAL. CABIMENTO. Caso 

em que a parte autora adquiriu um televisor junto ao site de vendas da 

empresa requerida, a qual não entregou o produto em data aprazada bem 

como não deu qualquer justificativa acerca da mora. Dano moral em 

caráter excepcional o qual ultrapassa o mero dissabor. Falha na 

prestação do serviço. Prejuízo in re ipsa. Deram provimento ao recurso. 

Unânime.” (Apelação Cível Nº 70045683448, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 24/11/2011) (grifei). “RECURSO INOMINADO. PRODUTO NÃO 

ENTREGUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Enseja 

direito à indenização a título de danos morais se restar demonstrado que o 

fornecedor do produto ou serviço agiu com negligência, diante da 

ausência da entrega do produto adquirido pelo consumidor. Mantém-se o 

valor da indenização se foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade 

e proporcionalidade”. (RECURSO INOMINADO Nº 001.2010.046.080-5. 

RECORRENTE: Sociedade Comercial e Importadora Hermes S/A. 

RECORRIDO: Karla Cecília Carvalho de Godoy. Relator Juiz Valmir Alaércio 

dos Santos. Julgado em 15/03/2012). No que pertine aos danos morais, a 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 

Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A responsabilidade por 

defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e 

decorre da violação de um dever de segurança. 2. FATO EXTINTIVO, 

IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. 

EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. 

APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) (grifei) No que tange 

ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral 

à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 
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sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos para CONDENAR a GUARA EQUIPAMENTOS PARA LAVANDERIA 

LTDA - ME a pagar ao Reclamante VILLAGE HOTEL LTDA - ME referente 

aos danos morais a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), 

atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC , 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 405 c.c 

CTN, art. 161, § 1º), contados da data da citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição”. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 23 de 

abril de 2018. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010312-39.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTENY GARCIA MOREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO LEON DE GODOY TAVARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES OAB - MT0012947A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010312-39.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 1.460,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[DIREITO CIVIL, 

OBRIGAÇÕES, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ESTENY 

GARCIA MOREIRA Parte Ré: EXECUTADO: AUGUSTO LEON DE GODOY 

TAVARES Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Trata-se de Ação de Execução proposta por ESTENY 

GARCIA MOREIRA, objetivando receber o valor de R$1.460,00 (hum mil, 

quatrocentos e sessenta reais), referente a multa por rescisão contratual. 

Analisando detidamente os autos, verifico a verossimilhança nas 

alegações da parte Exequente, uma vez que apresentou documentos 

hábeis, que impõe a procedência dos pedidos. Dessa maneira, após detida 

análise dos fatos suscitados na exordial, e nos documentos colacionados 

aos autos, forçoso concluir que o Exequente comprova os fatos alegados 

em relação à ação de execução. Pois bem, constato que a parte 

Exequente é credora da parte Executada no valor de R$ 1.460,00 hum mil 

e quatrocentos e sessenta reais). POSTO ISTO e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido exordial, para o fim de: 

CONDENAR a Reclamada, a pagar a parte Reclamante o valor de R$ 

1.460,00 hum mil e quatrocentos e sessenta reais), a ser corrigido pelo 

INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. Com 

arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível de Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 20 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 20 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002449-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002449-54.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 286,33; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SANDRA FERNANDES Parte Ré: REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na 

alegação de inscrições indevidas dos dados da Reclamante nos 

cadastros de proteção ao crédito, por dívidas que a autora alega 

desconhecer suas origens, posto que afirma não possuir qualquer débito 

e muito menos a contratação de qualquer serviço junto a empresa 

reclamada a ponto de justificar as negativações nos valores de 

R$122,78(cento e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), com data 

de inclusão em 05/05/2014; R$100,50(cem reais e cinquenta centavos) 
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incluída em 02/06/2014 e R$63,05(sessenta e três reais e cinco 

centavos), com registro nos órgãos de proteção ao crédito desde 

07/01/2015, vide extrato em anexo na inicial. Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência dos débitos que originaram as negativações 

referidas, bem como pugnou ainda pela condenação da empresa 

reclamada a reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares e por vislumbrar ser no 

todo dispensável a produção de provas outras que não as já colacionadas 

nos autos, autorizado resta o julgamento antecipado da lide, na forma do 

art. 355, I do CPC/2015. 3. No mérito a pretensão merece Juízo de 

Procedência. Da análise dos documentos acostados na exordial permitem 

constatar que o registro dos dados da autors com referência as 

negativações em apreço nos órgãos de proteção ao crédito se deram por 

solicitação da requerida, por débito que a reclamante aduz não ter dado 

causa, posto que afirma não possuir qualquer relação contratual a 

justificar as restrições creditícias em apreço. A ENERGISA por sua vez em 

sede de sua contestação aduziu a regularidade do encaminhamento das 

negativações, tendo em vista que a autora teria deixado de cumprir com 

suas obrigações, deixando débitos em aberto referente à Unidade 

Consumidora que nem cita o numero que estava sobe sua titularidade a 

época dos débitos, para tanto não juntou provas.. Desta feita, a parte 

requerida não apresentou provas aptas a comprovar a validade e 

legalidade da contratação de Unidade Consumidora no endereço declinado 

que gerou o débito levado a registrado nos órgãos de proteção ao crédito 

e não tendo a Reclamada se descurado do ônus probatório que lhe 

competia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do 

ônus da prova concedida em favor da consumidora resta cabível, pois, A 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO. Nesse sentido: 

CONSUMIDOR. COBRANÇA POR FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. 

DOCUMENTO DE FL. 16 QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AUTORIZAR TAL 

COBRANÇA, JÁ QUE UNILATERAL E SEM ASSINATURAS. CONSUMIDORA 

QUE RESIDE EM ENDEREÇO DIVERSO (FL. 15) AO DA UNIDADE 

CONSUMIDORA EM LIÇA. PRODUÇÃO DE PROVAS PELA 

CONCESSIONÁRIA QUE CINGE-SE A MERAS TELAS SISTÊMICAS, NÃO SE 

DESINCUMBINDO DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DO 

SERVIÇO ORA COBRADO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUE SE IMPÕE. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, 

CONFORME AUTORIZA O ART. 46. (TJ-RS - Recurso Cível: 71002957934 

RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

19/07/2011) (destaquei) Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o 

nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar 

abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros 

relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são 

considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 

4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pela requerida. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 

comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobre direito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados por SANDRA FERNANDES em desfavor do ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A para DECLARAR a 

inexistência dos débitos negativados que são objetos desta reclamação, 

bem como para CONDENAR a Requerida a pagar a reclamante a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais ao 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente 

data com mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da 

data de registro da restrição mais antiga 05/05/2014. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. “Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. “Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição”. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 24 de 

abril de 2018. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003038-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DONIZETE FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003038 -12.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por JOSÉ DONIZETE FERREIRA DE ANDRADE em desfavor de BANCO 

BRADESCO S.A. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 
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situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Desta feita, passo à análise do 

mérito. O Requerente alega ter aberto duas contas poupanças em 29 de 

agosto de 2014, em favor dos seus filhos, tendo realizado depósito inicial 

de R$ 40,00 (quarenta reais), em cada uma delas. Alega ainda, o 

Requerente que após algum tempo, fora verificar saldo de poupanças, e, 

para sua surpresa, encontrou a ínfima quantia de R$ 2,55 (dois reais e 

cinquenta e cinco centavos) em cada. A Requerida por sua vez, alega que 

as poupanças abertas em nome dos filhos do requerente, tratam-se de 

CONTA FÁCIL e não POUPANÇA, atribuindo a diminuição de valores à 

cobrança de tarifas e taxa de manutenção de conta corrente. É certo que 

o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao Requerido 

comprovar que a diminuição de valores de poupança se dera de forma 

legal, demonstrando por meio de contrato firmado, bem como outra prova, 

capaz de firmar que o Requerente estava ciente de que a poupança 

aberta naquele banco, se tratava de conta corrente e poupança e estaria 

sujeita a cobrança de valores para sua manutenção, porém não o fez. 

Tenho que o Requerido apenas divagou em meras alegações, não 

colacionando nenhuma prova capaz de comprovar o alegado em peça de 

defesa. Desta feita, não restou comprovado que a diminuição de valores 

contidos em poupanças se deram de forma legítima. Temos que a conduta 

do Requerido, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização 

de contratos, evitando que o autor fosse cobrado por dívida que não 

contraiu. A parte autora não pode ser prejudicada pela má administração 

do Requerido, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Ainda considerando o 

transtorno sofrido pela parte Autora ao se deparar com valor ínfimo em 

poupança, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Nessa senda, tenho que os valores depositados no dia 

29/08/2014, deverão ser devolvidos para as poupanças de origem, haja 

vista as alegações do Requerido não terem restado comprovadas Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONDENAR o Requerido a restituir os valores depositados, valores estes, 

que deverão ser corrigidos monetariamente e acrescido de juros legais a 

partir da data dos depósitos efetuados em Poupança em nome de Nathan 

Ferreira de Andrade e Gabriel Ferreira de Andrade; b) CONDENAR o 

Requerido a pagar à parte Autora, a título de danos morais, a importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001798-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY GUILHERME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1001798-85.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por WANDERLEY 

GUILHERME em desfavor do BANCO BMG S.A, alegando que em 2010 

contratou com o Requerido um empréstimo consignado dividido em 72 

parcelas no valor de R$ 134,52 (cento e trinta e quatro Reais e cinquenta 

e dois centavos). Ocorre que quitou o empréstimo em setembro/2016, 

cujos descontos eram realizados em folha de pagamento e cessaram na 

referida data. Entretanto, o Requerido inseriu seu nome no cadastro 

restritivo de crédito por suposta parcela vencida em novembro/2016. O 

requerido foi citado, porém, não compareceu à audiência de conciliação, 

tornando-se revel. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Ressalte-se, que as instituições financeiras 

sujeitam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor de sorte que 

respondem objetivamente pelos danos que vierem a causar ao reclamante 

por falhas na prestação de serviço. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia ao Requerido comprovar os termos do 

contrato, o que não o fez. Ademais, observo que trata-se de empréstimo 

consignado em folha de pagamento, cujos descontos foram realizados até 

o termo final do contrato, não havendo justificativa para a inserção do 

nome do autor no cadastro restritivo de crédito. Evidente a falha na 

prestação de serviço do Requerido, que flagrantemente agiu com descaso 

ao consumidor. Assim, a Reclamante faz jus a uma compensação pelo 

abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma situação 

vexatória, inegavelmente experimentando sensações que não podem ser 

consideradas mero aborrecimento corriqueiro. Comprovada a existência 

do dano e do nexo causal e ausente excludente capaz de afastar a 

responsabilidade civil, identificados os elementos necessários á 

configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar o quantum. 

Nesta senda, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 142 de 1154



observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para: a) 

Confirmo a liminar deferida; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AVILA BARRETTO VILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O (ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000582-89.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AVILA BARRETTO VILA 

Parte Ré: REQUERIDO: IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA, IMOBILIARIA 

SATELITE LTDA - EPP PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cuida-se de reclamação em que 

o autor lega a existência de falha na prestação de serviços por parte da 

requerida que indevidamente teria se posto a cobrar por valores 

referentes à chamada “TAXA DE OBRA/CONSTRUÇÃO”, bem como pela 

requerida ter atrasado a entrega de sua unidade habitacional no 

residencial “DOM MAXIMO”, situação esta que teria gerado frustração e 

prejuízos ao requerente. Ao final o autor pugnou pela condenação da 

reclamada a restituição dos valores pagos a titulo da taxa referida, além 

de lucros cessantes, bem como a reparação por danos morais. É a suma 

do essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. No que concerne 

a preliminar de Impugnação ao valor da causa, esta não merece 

acolhimento, uma vez que o art. 3º da lei 9.099/95 preleciona que: “Art. 3º 

O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o 

salário mínimo;” e a parte autora poderá renunciar a parte que lhe sobeja, 

conforme o presente caso. Ademais, o enunciado 39 do FONAJE 

preleciona que: “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da 

causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.” A 

Preliminar de Incompetência, não merece guarida devendo ser rejeitada, 

uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95, e no presente caso o autor esta 

alegando relação de demora na entrega do imóvel por responsabilidade 

das requeridas e não da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme 

jurisprudência sendo o atraso na entrega da obra culpa da construtora, 

essa é obrigada a ressarcir o autor a titulo de taxa de evolução da obra. 3. 

No mérito a demanda merece juízo de PROCEDÊNCIA. Afirma a parte 

reclamante que adquiriu um imóvel na planta da reclamada e que foi 

cobrado indevidamente valores correspondentes à taxa de construção de 

sua unidade habitacional, após o habite-se que saiu dia 07/07/2016 e até 

dia 14/02/2017, sendo que recebeu as chaves no dia 27/12/2016 . A 

reclamada arguiu em sede de contestação de que a “Taxa de Evolução da 

Obra” é uma cobrança decorrente de previsão contratual formalizada junto 

á Caixa Econômica federal prevista no contrato de financiamento 

estabelecido entre o autor e o referido banco e que por se tratar de 

empresa pública federal, cujo foro é na Justiça Federal para a discussão 

da referida taxa/cobrança. No entanto, ficou provado nos autos de que a 

demora na entrega do imóvel foi devido aos embargos sofrido pela 

construtora na obra, como os embargos a obra são previsíveis, não 

trata-se de caso fortuito ou força maior, em decorrência de que deve a 

construtora prever a sua ocorrência e assim estipular o prazo já com essa 

previsão na data de entrega da obra, pois previsíveis e inerente ao risco 

do negocio. Vejamos a jurisprudência: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. 

RESOLUÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. MULTA MORATÓRIA. 1. O atraso 

na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, autoriza a 

resolução do negócio por culpa do promitente vendedor, que deve restituir 

todos os valores recebidos, acrescido da multa moratória pactuada. 2. A 

burocracia de órgãos públicos, chuvas, greves, carência de mão de obra 

não configuram motivo de força maior, pois previsíveis e inerentes aos 

riscos do negócio. 3. Incorporador inadimplente não tem direito a retenção 

de valores. (TJ-DF 20160110712187 DF 0019910-82.2016.8.07.0001, 

Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 31/01/2018, 4ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/02/2018 . Pág.: 377/385) 

Verifico ainda que o autor demonstrou o pagamento da taxa de evolução 

de obra após o habite-se ser expedido, demonstrando por assim ato ilícito 

praticado pela requerida que mesmo já tendo o habite-se em maoes não 

entregou a chave do imóvel para o autor,e com isso a financiadora da 

obra perdurou a manter o pagamento da taxa de evolução da obra, 

devendo por assim as requeridas a reparar os danos causados, haja vista 

a caracterização de pagamentos indevidos feitos pelo autor a terceiro por 

culpa da requerida, que por si só já geram abalo moral, uma vez que 

colocam em risco sua sobrevivência alimentar. Então no presente caso a 

responsabilidade na demora na entrega da chave do imóvel do autor 

(27/12/2016) após o habite-se (07/07/2016), por ser culpa das requeridas 

estas devem ressarcir o autor pelos valores pagos referentes à taxa de 

evolução de obra cobrada pela financiadora ao autor, corroborando: 

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO 

NA ENTREGA DA OBRA - MULTAS - PRINCIPIO DA ISONOMIA - 

INAPLICABILIDADE - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - 

TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - NÃO CABIMENTO - REEMBOLSO DE 

ALUGUEIS - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - 

QUANTUM - CIRCUNSTÂNCIAS E RAZOABILIDADE. - A taxa de evolução 

de obra constitui encargo devido pelo mutuante ao agente financeiro 

desde a aprovação do financiamento até a efetiva entrega do imóvel, não 

tendo a construtora qualquer gestão sobre a cobrança de tal taxa. - Não 

havendo prova do alegado dano material como alugueres não há o que se 

ressarcir. - Não há que se falar em aplicação do principio da isonomia para 

criar penalidade para as partes que não restou pactuado no contrato 

inicialmente firmado. - Configuram-se danos morais se o descumprimento 

contratual por parte da ré transborda os limites da razoabilidade, no atraso 

da entrega do imóvel. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - 

TEORIA DA APARÊNCIA - CLÁUSULA PENAL - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - RESSARCIMENTO DEVIDO. 1. Aplica-se 

ao grupo econômico a teoria da aparência, de forma que, todas as 
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empresas integrantes do grupo, respondem solidariamente pelas 

obrigações do contrato celebrado. 2. OBSERVADO O PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA, A CLÁUSULA PENAL CONSTANTE DO CONTRATO DEVE SER 

ESTENDIDA À PARTE RÉ. 3. SENDO O ATRASO PARA ENTREGA DO 

IMÓVEL CULPA DA CONSTRUTORA, DEVE ESTA RESSARCIR AO AUTOR 

O VALOR PAGO A TÍTULO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA.(Desª 

MMP) (TJ-MG - AC: 10024112906789001 MG , Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 05/06/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2014, undefined) Na relação de 

consumo, é vedado exigir do consumidor vantagem manifestamente 

excessiva (art. 39, inciso V, do CDC). Ademais, não obstante a existência 

de cláusula abusiva não invalide, em regra, o contrato por inteiro (art. 51, § 

2º, do CDC), são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que 

coloque o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV, do 

CDC). Assim, resta comprovado a falha na prestação do servido pelas 

requeridas que demoraram a entregar a chave do imóvel do autor após o 

habite-se. Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior ou 

indevidamente, conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo 

aquele que receber quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim 

sendo, importante consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil 

e 42, parágrafo único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o 

credor tenha agido com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO 

CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em análise do caso concreto, 

considerando o recebimento da parte promovida do valor de 

R$3.229,94(três mil e duzentos e vinte e nove reais e noventa e quatro 

centavos) de forma indevida, com já apontado no tópico antecedente, 

inevitável à restituição. Além da restituição, nota-se que o recebimento 

indevido foi ocasionado em decorrência de cobrança abusiva, sendo 

presumida a sua má-fé e, consequentemente, a repetição de indébito deve 

ocorrer de forma dobrada. Dano moral. O dano moral pode decorrer de 

ofensa à honra objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa 

atinge a reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da 

honra subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta 

premissa conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, 

pode-se afirmar que a cobrança de taxa de evolução de obra após a 

expedição do habite-se , e por culpa da construtora, é suficiente para 

presumir a existência de dano moral, em decorrência da indisponibilidade 

financeira, na modalidade objetiva e subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque 

o fato ocorrido teve o condão de proporcior sentimentos indesejados 

como raiva, frustração, angustia e ansiedade. Ademais, a indisponibilidade 

financeira da referida quantia tem o condão de comprometer o orçamento 

familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como 

gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto 

sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor 

em sua sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 

se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor cobrado, entendo como razoável e suficiente para a reparação do 

dano moral a quantia de R$5.000,00(cinco mil reais). DISPOSITIVO. Pelo 

exposto, OPINO por: julgar procedentes os pedidos da ação proposta, com 

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

Civil. condenar as partes promovidas pagar a parte promovente a quantia 

de R$ 6.459,88(seis mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta 

e oito centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (data da última parcela 

paga,(14/02/2017), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; condenar as partes 

promovidas pagar à parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, 

pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver 

ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. “Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição”. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 25 de 

abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007247-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONISON GUILHERME TOLEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1007247-24.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO 
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POR DANOS MORAIS proposta por JONISON GUILHERME TOLEDO DA 

SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que não 

comprou, não adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os 

serviços da Requerida, entretanto, esta negativou seu nome em 

07.08.2015 por um débito no valor de R$ 166,44 (cento e sessenta e seis 

Reais e quarenta e quatro centavos). No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. No presente caso não se aplica 

a Sumula 385 do STJ, pois as outras negativações são posteriores. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia às Requeridas 

comprovarem a legitimidade da cobrança e consequente restrição. Em sua 

defesa, a Requerida sustenta que a parte autora contratou seus serviços, 

entretanto, não juntou aos autos qualquer documento probatório de suas 

alegações. Ainda, não há o que se falar em excludente de culpa em caso 

de fraude, pois, a responsabilidade das requeridas é objetiva nos termos 

do artigo 14 do CDC. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com a cobrança indevida e o 

caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Em relação à fixação do “quantum” relativo 

aos danos morais, diante da inexistência de critérios legais 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por 

seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, a fixação de seu valor. O “quantum” indenizatório deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar, de alguma 

forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve produzir impacto suficiente no 

causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o magistrado considerar 

as peculiaridades de cada caso, como o grau de culpa, a extensão do 

dano, o potencial econômico do ofensor, dentre outras, de modo a 

proporcionar uma justa reparação, sem empobrecimento de quem paga, e 

enriquecimento de quem recebe. Ressalte-se, ainda, que tendo a verba 

indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, como mencionado 

anteriormente, deve-se levar em consideração o potencial econômico do 

ofensor visto que, em se tratando de pessoa jurídica de grande porte, um 

valor módico não cumpriria tal propósito. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a parte autora possui gravames posteriores àquele 

objeto da demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no 

pagamento dos seus débitos, razão pela qual o quantum indenizatório 

deve ser minorado. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003277-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)
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IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA (REQUERIDO)

IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003277-50.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: SEBASTIAO GOMES DE ARRUDA 

NETO Parte Ré: REQUERIDO: IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA, IMOBILIARIA 

SATELITE LTDA - EPP PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cuida-se de reclamação em que 

o autor lega a existência de falha na prestação de serviços por parte da 

requerida que indevidamente teria se posto a cobrar por valores 

referentes à chamada “TAXA DE OBRA/CONSTRUÇÃO”, bem como pela 

requerida ter atrasado a entrega de sua unidade habitacional no 

residencial “DOM MAXIMO”, situação esta que teria gerado frustração e 

prejuízos ao requerente. Ao final o autor pugnou pela condenação da 

reclamada a restituição dos valores pagos a titulo da taxa referida, além 

de lucros cessantes, bem como a reparação por danos morais. É a suma 

do essencial. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. No que concerne a preliminar de Impugnação ao valor da causa, 

esta não merece acolhimento, uma vez que o art. 3º da lei 9.099/95 

preleciona que: “Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo;” e a parte autora poderá renunciar a 

parte que lhe sobeja, conforme o presente caso. Ademais, o enunciado 39 

do FONAJE preleciona que: “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o 

valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.” 

A Preliminar de Incompetência, não merece guarida devendo ser rejeitada, 

uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são 

admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota 

da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95, e no presente caso o autor esta 

alegando relação de demora na entrega do imóvel por responsabilidade 

das requeridas e não da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme 

jurisprudência sendo o atraso na entrega da obra culpa da construtora, 

essa é obrigada a ressarcir o autor a titulo de taxa de evolução da obra. 3. 
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No mérito a demanda merece juízo de PROCEDÊNCIA. Afirma a parte 

reclamante que adquiriu um imóvel na planta da reclamada e que foi 

cobrado indevidamente valores correspondentes à taxa de construção de 

sua unidade habitacional, após o habite-se que saiu dia 07/07/2016 e até 

dia 14/11/2016, sendo que recebeu as chaves no dia 09/12/2016 . A 

reclamada arguiu em sede de contestação de que a “Taxa de Evolução da 

Obra” é uma cobrança decorrente de previsão contratual formalizada junto 

á Caixa Econômica federal prevista no contrato de financiamento 

estabelecido entre o autor e o referido banco e que por se tratar de 

empresa pública federal, cujo foro é na Justiça Federal para a discussão 

da referida taxa/cobrança. No entanto, ficou provado nos autos de que a 

demora na entrega do imóvel foi devido aos embargos sofrido pela 

construtora na obra, como os embargos a obra são previsíveis, não 

trata-se de caso fortuito ou força maior, em decorrência de que deve a 

construtora prever a sua ocorrência e assim estipular o prazo já com essa 

previsão na data de entrega da obra, pois previsíveis e inerente ao risco 

do negocio. Vejamos a jurisprudência: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. 

RESOLUÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. MULTA MORATÓRIA. 1. O atraso 

na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, autoriza a 

resolução do negócio por culpa do promitente vendedor, que deve restituir 

todos os valores recebidos, acrescido da multa moratória pactuada. 2. A 

burocracia de órgãos públicos, chuvas, greves, carência de mão de obra 

não configuram motivo de força maior, pois previsíveis e inerentes aos 

riscos do negócio. 3. Incorporador inadimplente não tem direito a retenção 

de valores. (TJ-DF 20160110712187 DF 0019910-82.2016.8.07.0001, 

Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 31/01/2018, 4ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/02/2018 . Pág.: 377/385) 

Verifico ainda que o autor demonstrou o pagamento da taxa de evolução 

de obra após o habite-se ser expedido, demonstrando por assim ato ilícito 

praticado pela requerida que mesmo já tendo o habite-se em mãos não 

entregou a chave do imóvel para o autor, e com isso a financiadora da 

obra perdurou a manter o pagamento da taxa de evolução da obra, 

devendo por assim as requeridas a reparar os danos causados, haja vista 

a caracterização de pagamentos indevidos feitos pelo autor a terceiro por 

culpa da requerida, que por si só já geram abalo moral, uma vez que 

colocam em risco sua sobrevivência alimentar. Então no presente caso a 

responsabilidade na demora na entrega da chave do imóvel do autor 

(09/12/2016) após o habite-se (07/07/2016), por ser culpa das requeridas 

estas devem ressarcir o autor pelos valores pagos referentes à taxa de 

evolução de obra cobrada pela financiadora ao autor, corroborando: 

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO 

NA ENTREGA DA OBRA - MULTAS - PRINCIPIO DA ISONOMIA - 

INAPLICABILIDADE - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVAÇÃO - 

TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - NÃO CABIMENTO - REEMBOLSO DE 

ALUGUEIS - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - 

QUANTUM - CIRCUNSTÂNCIAS E RAZOABILIDADE. - A taxa de evolução 

de obra constitui encargo devido pelo mutuante ao agente financeiro 

desde a aprovação do financiamento até a efetiva entrega do imóvel, não 

tendo a construtora qualquer gestão sobre a cobrança de tal taxa. - Não 

havendo prova do alegado dano material como alugueres não há o que se 

ressarcir. - Não há que se falar em aplicação do principio da isonomia para 

criar penalidade para as partes que não restou pactuado no contrato 

inicialmente firmado. - Configuram-se danos morais se o descumprimento 

contratual por parte da ré transborda os limites da razoabilidade, no atraso 

da entrega do imóvel. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - 

TEORIA DA APARÊNCIA - CLÁUSULA PENAL - PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA - RESSARCIMENTO DEVIDO. 1. Aplica-se 

ao grupo econômico a teoria da aparência, de forma que, todas as 

empresas integrantes do grupo, respondem solidariamente pelas 

obrigações do contrato celebrado. 2. OBSERVADO O PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA, A CLÁUSULA PENAL CONSTANTE DO CONTRATO DEVE SER 

ESTENDIDA À PARTE RÉ. 3. SENDO O ATRASO PARA ENTREGA DO 

IMÓVEL CULPA DA CONSTRUTORA, DEVE ESTA RESSARCIR AO AUTOR 

O VALOR PAGO A TÍTULO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA.(Desª 

MMP) (TJ-MG - AC: 10024112906789001 MG , Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 05/06/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2014, undefined) Na relação de 

consumo, é vedado exigir do consumidor vantagem manifestamente 

excessiva (art. 39, inciso V, do CDC). Ademais, não obstante a existência 

de cláusula abusiva não invalide, em regra, o contrato por inteiro (art. 51, § 

2º, do CDC), são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que 

coloque o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inciso IV, do 

CDC). Assim, resta comprovado a falha na prestação do servido pelas 

requeridas que demoraram a entregar a chave do imóvel do autor após o 

habite-se. Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior ou 

indevidamente, conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo 

aquele que receber quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim 

sendo, importante consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil 

e 42, parágrafo único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o 

credor tenha agido com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO 

CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em análise do caso concreto, 

considerando o recebimento da parte promovida do valor de 

R$2.276,00(dois mil e duzentos e setenta e seis centavos) de forma 

indevida, com já apontado no tópico antecedente, inevitável à restituição. 

Além da restituição, nota-se que o recebimento indevido foi ocasionado em 

decorrência de cobrança abusiva, sendo presumida a sua má-fé e, 

consequentemente, a repetição de indébito deve ocorrer de forma 

dobrada. Dano moral. O dano moral pode decorrer de ofensa à honra 

objetiva e subjetiva. Na esfera da honra objetiva, a ofensa atinge a 

reputação da vítima no meio social, ao passo que na esfera da honra 

subjetiva se reporta ao sofrimento suportado. Partido desta premissa 

conceitual e com base nos elementos fáticos disponívies, pode-se afirmar 

que a cobrança de taxa de evolução de obra após a expedição do 

habite-se , e por culpa da construtora, é suficiente para presumir a 

existência de dano moral, em decorrência da indisponibilidade financeira, 

na modalidade objetiva e subjetiva (dano in re ipsa). Isto porque o fato 

ocorrido teve o condão de proporcior sentimentos indesejados como raiva, 

frustração, angustia e ansiedade. Ademais, a indisponibilidade financeira 

da referida quantia tem o condão de comprometer o orçamento familiar e, 

consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar 

inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos 

indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua 

sociedade. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS INDEVIDOS. DANO MORAL. 

CARACTERIZADO. A manutenção da cobrança indevida de valores que 

representam significativa parcela dos rendimentos da autora, afetam seu 

orçamento familiar, causando-lhe sérios constrangimentos e abalo 

psicológico. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Possibilidade na forma simples. 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS Apelação Cível Nº 

70039190780, Segunda Câmara Especial Cível, Relator: Marco Antonio 

Angelo, Julgado em 31/08/2011) Por essas razões, o dano moral 

encontra-se caracterizado. Quantum indenizatório do dano moral. Em 

relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender a uma 

dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar 

tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o 

enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida. 

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano 

(subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os Princípios da 

Razoabilidade e da Proporcionalidade. Neste sentido preconiza a 

jurisprudência do STJ: (...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM 

RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais 

e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado 

por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora 

estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da 

capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o 

caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a 

ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em 

violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não 
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se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE 

SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. 

Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve 

satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à 

repetição da conduta ilícita. Portanto, sopesando estes critérios e 

considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao 

valor cobrado, entendo como razoável e suficiente para a reparação do 

dano moral a quantia de R$5.000,00(cinco mil reais). DISPOSITIVO. Pelo 

exposto, OPINO por: julgar procedentes os pedidos da ação proposta, com 

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

Civil. condenar as partes promovidas pagar a parte promovente a quantia 

de R$ 4.552,00(quatro mil e quinhentos e cinquenta e dois reais) a título de 

danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

do efetivo prejuízo (data da última parcela paga,(14/11/2016), cf. Súmula 

43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem 

capitalização, a partir da citação; condenar as partes promovidas pagar 

ao parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual 

(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS). Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. “Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição”. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 26 de 

abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000623-56.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA LUZIA DE ASSUNCAO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrições 

indevidas dos dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao 

crédito, por dívida a qual autora alega desconhecer sua origem, haja visto 

que afirma que tais débitos foram frutos de fraude jamais tendo a autora 

contratado junto a requerida que viessem a justificar a negativação no 

importe de R$ 351,22( terzentos e cinquenta e um reais e vinte e dois 

centavos), com data de inclusão em 28/11/2016. Pugnando ao final, pela 

declaração de inexistência dos débitos que originaram as negativações 

referidas, bem como no cancelamento das cobranças, além de reparação 

de ordem moral. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que trata-se de excesso de burocracia 

incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o documento juntado 

é hábil a comprovar a negativação pelas Requeridas. 3. Superada a 

preliminar referidas acima, passo a decidir o processo com arrimo no art. 

355, I do NCPC. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, 

já estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4.No mérito 

a pretensão é PROCEDENTE. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. A 

reclamada por sua vez em sede de sua contestação alega em síntese a 

falta de comprovação de danos a ensejar sua responsabilidade em 

reparar. No entanto, a requerida nada trouxe ou juntou aos autos provas 

de atestassem à validade e legalidade da cobrança que gerou a 

negativação ora em apreço, não se descurando assim a reclamada do 

ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do 

CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor da 

consumidora, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO 

NEGATIVADO, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. Nesse 

sentido, in verbis: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida 

do nome da autora em cadastro de negativação Ausência de relação 

contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de 

credora Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que 

reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais 

Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do nome 

da autora Inscrição irregular (...). (3301160420098260000 SP 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Destaco que a responsabilidade da 

empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos 

do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada negativou indevidamente o nome da parte reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Assevero ainda, que em consonância com 

o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem 

prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem 

reparar os danos causados, motivo pelo qual aceito como verdadeiros os 

fatos narrados na inicial. Ressalto que o fato da inserção dos dados da 

requerente nos cadastros de proteção ao crédito por si só já gera abalo 

moral, sendo que na sociedade hodierna o nome é um dos bens pessoais 

mais preciosos, sendo que qualquer ato que o desabone torna quase 

impossível realizar compras, abrir contas, dentre outros atos necessários 

ao bom viver. Assim a conduta consistente em encaminhar ou manter o 

nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, por caracterizar 

abuso de direito, exige reparação moral. Os bancos de dados e cadastros 

relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito são 

considerados entidades de caráter público, conforme preceitua o art.43, § 

4º da Lei 8.078/90, portanto carece de manter-se atualizado a fim de 

proteger os usuários, o que não restou observado pelo requerido. 

Ademais, In casu, o dano moral é o “damnum in re ipsa” (o dano está na 

própria coisa), decorrendo diretamente do fato, prescindindo de 
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comprovação efetiva do prejuízo. Ora, é o registro ou manutenção 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, a par de 

implicar palpáveis incômodos, percalços, transtornos, prejuízos e 

constrangimentos desnecessários, provoca abalo de crédito e afronta a 

dignidade da pessoa humana, haja vista que o nome do cidadão 

constitui-se em direito personalíssimo indissociável da dignidade que é 

ínsita a todo e qualquer sujeito de direitos. A reparação moral deve, 

necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, 

bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da 

indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, de modo a evitar (1º) a ocorrência reiterada de atos lesivos, 

(2º) que implique locupletamento sem causa ao credor e (3º) que nada 

signifique financeiramente ao devedor. Recomenda-se que tenha como 

padrão do legitimado o homo medius, que “... seria aquele cidadão ideal 

que tivesse a igual distância do estóico ou do homem de coração seco de 

que fala Ripert, e do homem de sensibilidade extremada e doentia.”, devem 

ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do 

ofendido - dolo ou culpa, sua posição social e econômica, a repercussão 

do fato à vista da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção 

por parte da vítima etc. Considerando que os autos são carentes de 

elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima 

mencionadas, e orientando-se pelos citados princípios de sobre direito 

(razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano 

moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro 

no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados 

por MARIA LUZIA DE ASSUNCAO em desfavor da. TELEFONICA BRASIL 

S.A. para DECLARAR a inexistência dos débitos negativados objetos 

desta reclamação, bem como CONDENAR a Requerida ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da presente data mais juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro da restrição em 

28/11/2016. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição”. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juíz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010098-53.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY FERNANDES DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SCAFF ANTONINI OAB - MT0010708A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010098-53.2013.8.11.0006; Valor causa: R$ 17.696,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, SEGURO, RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RONEY FERNANDES DE 

GODOY Parte Ré: REQUERIDO: HDI SEGUROS S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

oposta pelo HDI SEGUROS S.A em face de RONEY FERNANDES DE 

GODOY. O Embargante depositou espontaneamente o valor de 

R$31.999,45(trinta e um mil e novecentos e noventa e nove reais e 

quarenta e cinco centavos), por entender este o valor referente ao 

cumprimento de sentença. Ocorre que o Embargado propôs cumprimento 

de sentença d no valor de R$ 33.131,00(trinta e três mil e cento e trinta e 

um reais). O embargante, ao ser intimado para manifestar apresentou a 

impugnação aqui em análise manifestando que o excesso de execução 

configura pelo fato do Embargado ter calculado o valor total da 

condenação proferida na r. sentença de forma equivocada, com 

honorarios. Em análise ao cálculo apresentado pelo impugnado na 

execução de sentença, observo que foi calculado o valor integral que 

consta na sentença com honorários, portanto, não estão em conformidade 

com os termos da sentença. A impugnada juntou petição concordando 

com o calculo da impugnante conforme ID 10897889. Assim, não há o que 

se falar em saldo remanescente. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pela 

HDI SEGUROS S.A , e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Defiro o 

levantamento dos valores depositados nos autos, nos moldes 

especificados na petição constante no ID 10897889. Caso a solicitação de 

transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar 

quitação”. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 27 de abril de 2018. Juíz(a) de Direito
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BELINE RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLDINEI ALVES CARDOZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010242-61.2012.8.11.0006; Valor causa: R$ 2.350,12; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA 

PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: BELINE 

RIBEIRO Parte Ré: EXECUTADO: OLDINEI ALVES CARDOZO PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO de 05 (cinco) notas 

promissórias proposta por BELINE RIBEIRO em face de OLDINEI ALVES 

CARDOZO, devidamente qualificados na exordial. A autora alega ser 

credor da importância dos valores discriminado nas notas promissórias de 

imissão do Reclamado, no valor total de R$ 1.800,00(hum mil e oito centos 

reais), sendo a primeira no valor de R$ 300,00(trezentos reais) com 

vencimento em 05/03/2000, e as outras 4 (quatro ) notas promissórias de 

mesmo valor e com vencimento no mesmo dia dos meses subsequentes. É 

a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 
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consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte reclamada, apesar de que compareceu à audiência 

de conciliação realizada nestes autos, não apresentou Embargos a 

Execução. Desta forma, não tendo sido sequer alegado motivo de força 

maior ou impedimento escusável para não apresentar embargos a 

execução a penhora da sua moto conforme característica descritas no ID 

2836777, e, em se tratando de direito disponível, deve ser imposto os 

efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do 

artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia do reclamado 

importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não 

induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção 

diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Extrai-se 

da exordial que as notas promissórias foram emitidas pela reclamante. 

Com efeito, da literalidade, inerente aos títulos de crédito, possibilita ao 

titular do crédito exigir todas as obrigações decorrentes das assinaturas 

constantes do titulo, o que representa, para o obrigado, o dever de 

satisfazer na exata extensão mencionada nas notas promissorias em 

apreço. O título por assim, possui exigibilidade, sem a necessidade de 

demonstração da origem da relação e de outra parte, pela abstração, 

subprincípio decorrente da autonomia, as notas promissórias se 

desvinculam da relação fundamental que lhe deram origem ao serem 

postos em circulação, logo, são títulos certos e líquidos, incumbindo o 

requerido/executado o ônus da prova de alguma ilicitude que desqualifique 

o título, o que não ocorreu nos autos. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fundamento no art. 487, inciso I do Estatuto Processual Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA do pedido formulado por BELINE RIBEIRO em desfavor de 

OLDINEI ALVES CARDOZO para condenar o requerido a pagar a 

requerente a importância de R$1.800,00(hum mil e oitocentos reais), 

devidamente atualizados pelo INPC, desde apresentação que consta do 

ultimo titulo (05/08/2010) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação, ambos até o efetivo pagamento, sendo assim o bem 

penhorado no ID 2836777 satisfaz totalmente a execução, intimasse a 

Exequente para os fins de se manifestar se há interesse em adjudicar o 

bem penhorado, deferida a adjudicação, será lavrado o respectivo auto, 

expedindo-se, em seguida, o mandado de entrega, tudo conforme art. 877 

do NCPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de abril de 2018. 

Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005748-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MORACIR DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005748-05.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por MOACIR DA SILVA FIGUEIREDO em 

desfavor do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO, alegando que realizou um 

contrato de empréstimo consignado com o Requerido, com parcelas no 

valor inicial de R$ 242,91 (duzentos e quarenta e dois Reais e noventa e 

um centavos), cuja quitação integral ocorreu em janeiro/2016. Ocorre que 

em janeiro/2017, o Requerido descontou da folha de pagamento do autor o 

valor de R$ 242,91 (duzentos e quarenta e dois Reais e noventa e um 

centavos) injustificadamente. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Ressalte-se, que as instituições financeiras 

sujeitam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor de sorte que 

respondem objetivamente pelos danos que vierem a causar ao reclamante 

por falhas na prestação de serviço. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. O Requerido apresentou contestação alegando que não há danos a 

serem reparados, uma vez que restituiu administrativamente ao autor o 

valor descontado indevidamente. Contudo, não se espera que ao contratar 

um consignado com parcelas pré-fixadas, após o termo final, continue 

havendo descontos. Obviamente, tal conduta tem o condão de 

desestabilizar financeiramente o consumidor que se programou para o 

número de descontos informados. Evidente a falha na prestação de 

serviço do Requerido, que flagrantemente agiu com descaso ao 

consumidor. Assim, a Reclamante faz jus a uma compensação pelo abalo 

extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma situação 

vexatória, inegavelmente experimentando sensações que não podem ser 

consideradas mero aborrecimento corriqueiro. Comprovada a existência 

do dano e do nexo causal e ausente excludente capaz de afastar a 

responsabilidade civil, identificados os elementos necessários á 

configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar o quantum. 

Nesta senda, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. No que tange ao 

ressarcimento em dobro, tenho que cabível, pois, o caso em apreço se 

enquadra ao disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC. Contudo, 

tendo em vista que o Requerido pagou a parcela descontada de forma 

simples, a restituição deverá ser de igual valor para que não configure 

enriquecimento ilícito pela parte autora. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial para: a) CONDENAR a reclamada 

a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; b) 

CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante, de forma simples, a 

título de danos materiais, o montante de R$ 242,91 (duzentos e quarenta e 

dois Reais e noventa e um centavos), cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação válida, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 
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que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO KLEBER BIANCHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1002054-28.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS ajuizada por SILVIO KLEBER BIANCHINI em face de TAURO 

MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA, alegando que comprou peças 

veiculares (molduras para para-choque dianteiro e lateral) . Ocorre que 

passado o prazo convencionado para a entrega do produto, o mesmo não 

fora entregue. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Nesta senda, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da 

prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para 

a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm 

melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Dessa 

forma, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que o produto foi entregue no prazo 

convencionado, o que não o fez. Apenas limitou-se a alegar que as peças 

não existiam em estoque e que a demora na entrega teria se dado por tal 

motivo. É incontroverso que o autor comprou os produtos (peças 

veiculares) e as mesmas não foram entregues no prazo convencionado. 

Evidente que houve falha na prestação do serviço, pois inexistiu 

segurança ao consumidor, que pagou pelo produto e não o recebeu. Tal 

conduta, além de abusiva, caracterizou descaso com o consumidor. Nos 

termos do art. 14 da Lei n.º 8.078/90 a responsabilidade do fornecedor é 

de natureza objetiva, respondendo independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores. Assim, 

merece prosperar o pedido de danos morais formulado pelo Reclamante. 

Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao 

consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. Na 

hipótese vertente, basta à vítima demonstrar a existência de ato capaz de 

lhe provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em 

sua esfera íntima, além da normalidade, para se caracterizar o dano de 

ordem moral. Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do 

serviço é fato suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, 

estranhos às vicissitudes cotidianas a que somos todos suscetíveis. 

Afinal, não se espera, ao pagar por um produto que este não seja 

entregue. Subsiste, pois, o dever da Requerida indenizar a parte Autora, 

cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os 

princípios da razoabilidade, da capacidade econômica da ré e da 

exemplaridade. Neste quadrante, averbe-se que se entende devido o dano 

moral, que deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido e 

também dos ofensores, de molde a que não haja enriquecimento 

injustificado, mas que também não lastreie indenização que não atinja o 

caráter pedagógico a que se propõe. Logo, conclui-se que o prejuízo 

moral experimentado pela parte Autora deve ser ressarcido numa soma 

que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses dos ofensores e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo: prudência e severidade. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição ao Reclamado. Com relação ao pedido de ressarcimento, em 

dobro, do valor pago pelas peças veiculares do caso em questão, acolho 

tal pedido, uma vez que o Requerente pagou e nunca recebeu os produtos 

em questão. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PROCEDENTES os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, 

CPC, para: a) CONDENAR a reclamada a pagar ao autor a importância de 

R$1.055,46 (um mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), 

a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% a.m, 

a partir da citação válida; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003770-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTIANO RODRIGUES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003770-90.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por CELESTIANO RODRIGUES NETO em desfavor 

de BANCO BMG S.A, alegando que possui dois contratos de empréstimo 

consignado com o banco Requerido: um no valor de R$ 278,41 (duzentos 

e setenta e oito Reais e quarenta e um centavos) e outro no valor de R$ 

596,82 (quinhentos e noventa e seis Reais e oitenta e dois centavos). O 

pagamento de tais empréstimos é descontado em folha de pagamento. 

Ocorre que referente ao segundo empréstimo, o Requerido deixou de 

realizar os descontos de algumas parcelas (03/2015, 09/2016 a 03/2017), 

razão pela qual contatou-o, tendo sido informado que o empréstimo havia 

sido renegociado e implantado em 27 parcelas para cobrir as parcelas 

atrasadas, sem ônus ao contratante. Entretanto, em 17.02.2017 o 

Requerido inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito 

no valor de R$ 6.565,02 (seis mil e quinhentos e sessenta e cinco Reais e 

dois centavos), mantendo-o mesmo após a retomada dos descontos. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 
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as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. O Requerido alega em sua contestação 

que deixou de efetuar os descontos em razão de ausência de margem 

consignável e que a negativação decorreu das parcelas em atraso. 

Contudo, observo nos holerites 2014 a 2017 juntado pelo autor que o autor 

possui apenas os dois empréstimos informados, havendo desconto em 

sua folha apenas de contribuição previdenciária. Ainda, não houve 

diminuição no subsídio do autor, portanto, não procede a alegação de 

ausência de margem consignável. Outrossim, o autor tentou resolver o 

impasse administrativamente e o Requerido não informou ao mesmo que 

os descontos haviam cessado por falta de margem; limitou a esclarecer 

que havia sido feito uma renegociação, sem ônus para este. Ademais, 

restabelecido os descontos, o Requerido manteve a negativação, 

portanto, tenho que esta é indevida, evidenciando a falha na prestação de 

serviço do Requerido. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Em se tratando de negativação indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para 

CONFIRMAR A LIMINAR PROFERIDA; CONDENAR a reclamada ao 

pagamento, a título de danos morais, da importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação e assim o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005603-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO BATISTA SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005603-46.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por HUMBERTO BATISTA SANTOS FILHO 

em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, alegando que 

realizou financiamento junto à requerida, e posteriormente, em 02/02/17 

reabriu um novo empréstimo no valor de R$ 47.067,24, ocorrendo a 

extinção do débito anterior e restituindo ao autor o valor de R$ 2.500,00, 

decorrente da diferença entre o contrato nº 805340963 para o contrato nº 

808089843. Aduz que em 02/03/2017 a requerida efetuou o desconto em 

seu contracheque no valor de R$ 1.222,16, indevidamente, pois tal débito 

já estava quitado após a celebração do novo contrato, conforme acordo 

em contrato nº 808089843. Sustenta que tentou solução via administrativa 

mas não obteve êxito em solucionar o caso, e ao final requer a 

condenação da requerida a restituir o valor integral indevidamente 

descontado devidamente atualizado e a condenação em danos morais. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a justificar o prosseguimento dos descontos mensais. 

Em sua contestação a requerida afirma que o desconto efetuado no valor 

de R$ 1.222,16, corresponde a parcela nº 58, que se encontrava em 

aberto no momento na celebração do empréstimo consignado, que 

inclusive teria sido autorizado pelo próprio Reclamante. Em que pese as 

alegações da requerida, entendo que razão não lhe assiste. Em análise às 

provas dos autos, observo que a autora apresentou contrato de 

empréstimo consignado nº 808089843 firmado em 02/02/2017 com valor 

do principal a ser liberado no montante de R$ 45.535,45, com a primeira 

parcela a ser descontada em 02/04/2017 e a última em 02/03/2023, sendo 

a parcela no valor de R$ 1.245,85. De acordo com a autorização para 

desconto, o contrato original nº 805340963 ainda possuía 58 parcelas em 

aberto, com valor da prestação em R$ 1.222,16, ficando expresso que 

com a nova operação de crédito celebrado entre as partes (contrato 

808089843) o valor da operação seria R$ 45.535,45, sendo que o valor a 

ser descontado na nova operação de crédito em razão do desconto 

autorizado pelo cliente seria de R$ 43.470,45, sendo liberado na nova 

operação de crédito em razão de desconto autorizado o valor de R$ 

2.064,58. Sendo assim, resta evidente que com o novo contrato firmado 

(nº 808089843), o contrato original (nº 805340963) foi devidamente 

quitado, e estando em vigência o novo contrato com o desconto da 

primeira parcela fixada para dia 02/04/2017, não há que se falar em 

continuidade dos descontos no que diz respeito ao contrato original, o que 

torna indevido o desconto no valor de R$ 1.222,16 efetuado pela requerida 

na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2017 do autor. Logo, 

restando evidenciada a conduta abusiva praticada pela promovida ao 

realizar desconto indevido sobre a folha de pagamento do autor, impõe-se 

o dever de indenizar. Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido 

pela parte Reclamante ao se deparar com o desconto indevido em sua 

folha de pagamento e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 
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àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Com relação ao 

pedido de restituição do valor indevidamente descontado pleiteado na 

exordial, tenho que merece ser acolhido. Ante o exposto, decido: a) Julgar 

procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; b) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante, a titulo 

de danos materiais, o valor de R$ 1.222,16 (um mil, duzentos e vinte e dois 

reais e dezesseis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros 

de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, , e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Havendo pagamento espontâneo, deve-se 

proceder ao imediato levantamento dos valores. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003827-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN PAULO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RAFAEL GARCIA OAB - MT17500/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003827-11.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por IVAN 

PAULO CARNEIRO em face de SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, alegando 

que requereu a instalação dos serviços de tv por assinatura oferecido 

pela Requerida e que apesar de pagamentos efetuados em faturas de 

cartão de crédito, o serviço nunca fora instalado. Narra o Requerente que 

após solicitação de instalação do serviço Sky Pré-Pago TV – 02 pontos 

(antena e instalação) em meados de março/2016, passou a observar 

débitos em sua fatura de cartão de crédito, referente ao serviço não 

utilizado, tampouco instalado. A Requerida, por sua vez, alega 

responsabilidade da instituição bancária quanto aos débitos realizados no 

cartão de crédito do Requerente. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. Acolho a preliminar arguida pela requerida para que 

seja alterado o polo passivo da demanda, passando a constar “SKY 

SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA”. No caso, é certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe face à hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia à Requerida comprovar os fatos extintivos 

de sua responsabilidade. A Requerida não trouxe aos autos nenhuma 

prova de todo o alegado em peça de defesa. A Requerida tenta, em peça 

de defesa, se eximir de qualquer responsabilidade pelos descontos 

indevidos em cartão de crédito do Requerente, porém caberia a mesma, 

após verificação da não ligação/instalação dos serviços, cancelar 

qualquer solicitação de débito, uma vez que estaria cobrando pelos 

serviços sem a devida contraprestação. Desta feita, o Requerente vinha 

pagando por valores de serviços não prestados, devendo a Requerida 

devolver tais valores, calculados em dobro. No caso em tela, a reclamada 

incorreu em falha na prestação de serviço por ter recebido pelo serviço e 

não tê-lo disponibilizado, tampouco ressarcido o valor pago. O art. 14 da 

Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de 

natureza objetiva para estes casos, respondendo pelos danos causados 

independente de culpa. Embora a cobrança indevida com o consequente 

pagamento, por si só, em regra, não dão ensejo à reparação por danos 

morais, tenho que a situação experimentada pelo autor ultrapassa a 

esfera do mero aborrecimento, atingindo seu íntimo, pois, contratou o 

serviço, pagou, aguardou a instalação, sem êxito. Ante a inércia da 

Requerida, tentou resolver o impasse e novamente se viu frustrado. 

Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato 

suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos às 

vicissitudes cotidianas a que somos todos suscetíveis. É o entendimento 

jurisprudencial do TJMT: RECURSO INOMINADO - BANCO - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

COBRANÇA INDEVIDA E DE FORMA REITERADA - PROBLEMA NÃO 

SOLUCIONADO ADMINSITRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. A cobrança indevida e de modo 

persistente, dá ensejo a restituição do valor pago e também gera dano 

moral, pelo fato de o problema não ter sido solucionado 

administrativamente, em razão dos transtornos, inquietude e contrariedade 

sofridos pelo consumidor. (TJMT, RI 2280/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO 

DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 21/05/2013, 

Publicado no DJE 18/06/2013) Desta feita, a indenização deve ser fixada 

seguindo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

guardando, ao mesmo tempo, um caráter pedagógico, a fim de punir a as 

reclamadas pela conduta reprovável praticada, evitando que seja cometida 

novamente. Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, tenho que 

o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela razoável, 

diante do caráter eminentemente pedagógico da medida. POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) 

CONDENAR a Requerida a ressarcir ao autor a importância paga 

indevidamente (em dobro), correspondendo à R$799,00 (setecentos e 

noventa e nove reais), com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação 

válida; b) CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, a título de 

danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005362-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA BUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005362-72.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CLEMILDA BUCK em 

desfavor de VIVO S.A, alegando a autora que não realizou compras, não 

adquiriu produtos pela internet, muito menos contratou os serviços, nem 

possui qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada. Aduz que 

teve seu nome inserido pela reclamada no cadastro de devedores por 

débito no valor de R$ 110,98 (Cento e dez reais e noventas oito 

centavos), lançado em 12/05/2013, referente ao contrato nº 2102663722, 

impossibilitando que o autor realizasse compras no comércio local, e em 

contato com a requerida não obteve êxito em resolver a situação. Ao final 

requer a declaração de inexistência de débito, a exclusão do nome do 

cadastro de devedores e condenação da requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em sua contestação a 

requerida pugnou pela intimação da parte autora para apresentar 

comprovante de endereço, sob a alegação de que tal documento não 

estava nos autos. Entretanto, pela simples análise dos documentos 

juntados com a inicial, é possível constatar que o comprovante de 

endereço em nome da parte autora foi devidamente juntado com a inicial, 

razão pela qual INDEFIRO o pleito da requerida. REJEITO o pedido da 

Requerida de juntada original do comprovante de negativação, uma vez 

que trata-se de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado 

especial. Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela mesma. Não havendo preliminares, passo à análise do 

mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, 

o que não fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor 

tenha contratado seus serviços. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, 

o fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente pelos 

danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada por 

terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas operações. Nesse 

sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE 

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, 

INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. 

RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a autora possui gravames posteriores àquele objeto da 

demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no pagamento dos 

seus débitos, e considerando que não há nos autos comprovação de que 

todos os gravames estão sendo discutidos judicialmente, o quantum 

indenizatório deve ser minorado. No caso, esses elementos me autorizam 

a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Por fim, rejeito o pedido da requerida de 

condenação da autora por litigância de má-fé, já que não demonstrada a 

ocorrência de quaisquer das hipóteses preconizadas no artigo 80 do CPC. 

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim 

de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR a exclusão definitiva do 

nome do autor do cadastro de devedores, pelo débito aqui discutido; c) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Havendo pagamento espontâneo, deve-se 

proceder ao imediato levantamento dos valores. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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Processo: 1005718-67.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por RONI COSTA FERNANDES em face de 

BANCO BRADESCO S.A., alegando a autora que compareceu até um 

determinado comércio no centro da cidade, a fim de abrir um cadastro 

para poder efetuar compras a prazo e a crediário, contudo ficou 

impossibilitada de efetuar as compras, pois foi informado pelo atendente 

que não poderia realizar a venda, tendo em vista que havia sido 

constatado através do sistema da loja que o Autor estava com restrição 

em seu nome. Aduz que não recebeu qualquer notificação sobre o débito 

e que seu nome estava incluído no cadastro de restrição ao crédito, por 

uma dívida adquirida junto ao requerido, no valor de R$ 257,55 (Duzentos 

e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), inserido no 

cadastro de devedores em 30/04/2016, referente ao contrato nº 

043858691000038CT. Aduz que não reconhece as dívidas em questão, 

uma vez que nunca teve nenhuma pendência com o requerido. Ao final 

requer a anulação do negócio jurídico e declarando inexigível a dívida 

cobrada pela Ré, cancelando o contrato e todos os débitos, bem como a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Em sua contestação, a requerida alegou que o autor é titular do cartão de 

crédito da requerida, por meio do qual foram contraídos débitos, que 

restaram inadimplidos, ocasionando, assim, a inscrição de seu nome nos 

bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Alega que o cartão 

de crédito foi utilizado, sendo por meio dele realizado diversas despesas, 

tendo havido inclusive pagamentos, o que fica descaracterizado a 

alegação de desconhecimento da dívida. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Não havendo preliminares, 

passo à análise do mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia ao Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e 

consequente restrição, o que não o fez, porquanto não trouxe aos autos 

prova de que o autor tenha contratado seus serviços. Mesmo na hipótese 

de fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a instituição 

financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO 

BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. APLICABILIDADE. COBRANÇA 

INDEVIDA. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO 

MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos contratos de compra e venda de veículos 

intermediados por instituições financeiras, é dever da empresa fiscalizar a 

regularidade do negócio, com a devida conferência da documentação 

pessoal do adquirente e a necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão 

de crédito a terceiro que se utiliza do sistema financeiro para obter 

vantagem indevida através da utilização fraudulenta de dados pessoais do 

consumidor é ato ilícito causador de dano moral, pelo qual a instituição 

financeira deverá responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do 

Superior Tribunal de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência 

de fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para 

afastar a sua responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem 

ser observados a extensão do dano ou a gravidade da violação, a 

repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da 

infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do 

fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do 

ofensor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 

20140111882482, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de 

Julgamento: 25/11/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 10/12/2015 . Pág.: 183) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a autora possui gravame posterior àquele objeto da 

demanda (inscrição realizada pela Telefônica Brasil S/A.) conforme 

denota-se do extrato abaixo, demonstrando não primar pela pontualidade 

no pagamento dos seus débitos, e considerando que não há nos autos 

comprovação de que todos os gravames estão sendo discutidos 

judicialmente, o quantum indenizatório deve ser minorado. --------------------

----------------------- C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE 

PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -----------

-------------------------------- NOME: RONI COSTA FERNANDES DATA 

NASCIMENTO: 27/06/1994 CPF: 043.858.691-38 --------------------------------

----------- NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros 

na Entidade consultante. ------------------------------------------- CONSULTA 

EM OUTROS BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- 

REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: 

TELEFONICA BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 1515 ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 21/04/2017 TIPO: COMPRADOR 

NUMERO CONTRATO: 0256685493 VALOR: 525,58 DATA INCLUSAO: 

08/08/2017 * CREDOR: BANCO BRADESCO CARTOES S/A TELEFONE: 11 

4003-0520 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 

01 /04 /2016 T IPO:  COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

043858691000038CT VALOR: 268,38 DATA INCLUSAO: 10/06/2016 -------

------------------------------------ ENDEREÇO SERASA ---------------------------

---------------- *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS 

QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO 

PAULO-SP, CEP: 04068-900 --------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - 

RESULTADO ------------------------------------------- >Consta(m) um total de 2 

registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima apresentado(s). ------------------

------------------------- Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto 

ao(s) credor(es). ------------------------------------------- * Esta consulta 

apresenta informações de registros efetuados nas bases privadas do 

SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos 

privados ou públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  N U M . P R O T O C O L O : 

001.906.696.141-11 02/05/2018 14:51:31-horario de Brasilia-FIM ------------

------------------------------- No caso, esses elementos me autorizam a fixar 

a indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Em relação à ausência de prévia notificação da anotação, 

esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro, 

conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL 
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– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO 

DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do 

consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão restritivo de 

crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. 

Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por notificar 

previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por 

instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, 

Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - 

AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA 

- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Ante o 

exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a anulação e a inexigibilidade do negócio jurídico e do débito 

da parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR a 

exclusão definitiva do nome do autor do cadastro de devedores, pelo 

débito aqui discutido; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Havendo pagamento 

espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos valores. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Processo: 1003533-56.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

ajuizada por CASSIA INES DE ARRUDA LINDOTE em face de VESTEER 

TECNOLOGIA LTDA – ME, alegando que comprou duas camisetas no site 

da Requerida. Ocorre que passado o prazo convencionado para a entrega 

do produto, após o pagamento pelos produtos, os mesmos não foram 

entregues. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso II do Código de Processo Civil, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Nesta senda, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da 

prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para 

a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm 

melhores condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Dessa 

forma, caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que os produtos foram entregues no prazo 

convencionado, o que não o fez. Apenas limitou-se a alegar que por 

motivos de defeito no sistema interno da mesma, teria gerado desencontro 

de informações, ocasião em que era acusada a entrega dos produtos, 

mesmo diante das reclamações da parte Autora. É incontroverso que o 

autor comprou/pagou pelos produtos e os mesmos não foram entregues 

no prazo convencionado. Evidente que houve falha na prestação do 

serviço, pois inexistiu segurança ao consumidor, que pagou pelas 

camisetas e não as recebeu. Tal conduta, além de abusiva, caracterizou 

descaso com o consumidor. Nos termos do art. 14 da Lei n.º 8.078/90 a 

responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, respondendo 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores. Assim, merece prosperar o pedido de danos 

morais formulado pela Reclamante. Tratando-se de responsabilidade 

objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e 

o nexo de causalidade. Na hipótese vertente, basta à vítima demonstrar a 

existência de ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a 

influenciar negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade, para 

se caracterizar o dano de ordem moral. Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, ao pagar por um produto 

que este não seja entregue. Subsiste, pois, o dever da Requerida 

indenizar a parte Autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por 

dano moral atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade 

econômica da ré e da exemplaridade. Neste quadrante, averbe-se que se 

entende devido o dano moral, que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido e também dos ofensores, de molde a que não haja 

enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie indenização que 

não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte Autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses dos ofensores e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo: prudência e severidade. Sopesando tais 

critérios, tenho como razoável o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à empresa Requerida. Com relação ao pedido de ressarcimento, 

em dobro, do valor pago pelas camisetas do caso em questão, acolho tal 

pedido, uma vez que a Requerente pagou e nunca recebeu os produtos 

em questão. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PROCEDENTES os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, 

CPC, para: a) CONDENAR a reclamada a ressarcir ao autor a importância 

paga indevidamente (em dobro), correspondendo à R$306,24 (trezentos e 

seis reais e vinte e quatro centavos), com juros de mora de 1% a.m, a 

partir da citação válida; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 
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retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005608-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN ALCANTARA PARAISO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1005608-68.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Versam os 

autos sobre AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por JONATHAN 

ALCANTARA PARAISO em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., 

alegando que vem recebendo cobrança indevida da requerida referente 

ao contrato sob nº. 043474611000086EC, e teve seu nome incluído 

indevidamente no cadastro de inadimplentes em 01/12/2015, no valor de 

R$ 66,81 (sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), e que tal 

cobrança indevida refere-se a produtos não contratados. Aduz que 

buscou solucionar a situação junto à requerida, entretanto não obteve 

êxito em solucionar o caso. Ao final requer a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização pelos danos morais e materiais sofridos, bem 

como a declaração de inexistência de débito, a exclusão do nome do autor 

no cadastro de devedores, e ainda o ressarcimento em dobro pela 

cobrança de indébito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não havendo preliminares, passo 

à análise do mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia ao Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e 

consequente restrição, o que não fez, porquanto não trouxe aos autos 

prova de que o autor tenha contratado os serviços que geraram a 

inserção de seu nome no cadastro de devedores. Mesmo na hipótese de 

fraude de terceiro, nos termos da Súmula 479/STJ, a instituição financeira 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO 

BANCÁRIO. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA. SÚMULA N. 479, STJ. APLICABILIDADE. COBRANÇA 

INDEVIDA. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. DANO 

MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Nos contratos de compra e venda de veículos 

intermediados por instituições financeiras, é dever da empresa fiscalizar a 

regularidade do negócio, com a devida conferência da documentação 

pessoal do adquirente e a necessária pesquisa cadastral. 2. A concessão 

de crédito a terceiro que se utiliza do sistema financeiro para obter 

vantagem indevida através da utilização fraudulenta de dados pessoais do 

consumidor é ato ilícito causador de dano moral, pelo qual a instituição 

financeira deverá responder objetivamente, nos termos da súmula 479 do 

Superior Tribunal de Justiça. 3. Cabe ao fornecedor provar a ocorrência 

de fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para 

afastar a sua responsabilidade. 4. Em se tratando de dano moral, devem 

ser observados a extensão do dano ou a gravidade da violação, a 

repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da 

infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do 

fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do 

ofensor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-DF - APC: 

20140111882482, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de 

Julgamento: 25/11/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE: 10/12/2015 . Pág.: 183) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Entretanto, não há que se falar em indenização por danos morais diante da 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” É certo que a parte autora possui outras negativações, 

inclusive uma preexistente à realizada pelo Requerido (inscrição realizada 

pela Embratel TVSAT Telecomunica), conforme denota-se do extrato 

abaixo, cuja negativação o autor não demonstrou ser indevida: -------------

------------------------------ C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE 

PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT -----------

-------------------------------- NOME: JONATHAN ALCANTARA PARAISO 

DATA NASCIMENTO: 31/08/1991 CPF: 043.474.611-86 ------------------------

------------------- NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam 

registros na Entidade consultante. ------------------------------------------- 

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ----------------------------------

--------- REGISTRO(S) DE SERASA ------------------------------------------- * 

CREDOR: BANCO BRADESCO CARTOES S/A TELEFONE: 11 4003-0520 

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 05/11/2015 TIPO: 

COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 043474611000086CT VALOR: 312,97 

DATA INCLUSAO: 15/01/2016 * CREDOR: BANCO BRADESCO S/A 

TELEFONE: 0800 557 222 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 20/10/2015 TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 

043474611000086EC VALOR: 133,62 DATA INCLUSAO: 25/12/2015 * 

CREDOR: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICA ES TELEFONE: 0800 721 

5420 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 12/04/2014 

TIPO: COMPRADOR NUMERO CONTRATO: 0000000120926648 VALOR: 

35,53 DATA INCLUSAO: 05/12/2014 ------------------------------------------- 

ENDEREÇO SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: 

SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: 

PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 ----------

--------------------------------- RESULTADO ----------------------------------------

--- >Consta(m) um total de 3 registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima 

apresentado(s). ------------------------------------------- Verif icar o(s ) 

valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto ao(s) credor(es). ---------------------

---------------------- * Esta consulta apresenta informações de registros 

efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais 

informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem 

ser acessadas junto aos órgãos de origem. -------------------------------------

------ NUM.PROTOCOLO: 001.906.696.347-2 02/05/2018 14:52:06-horario 

de Brasilia-FIM ------------------------------------------- Diante do exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, na forma do 

art. 487, I, do CPC, para o fim de tão-somente declarar a inexistência de 

débito da parte autora com a parte ré referente a dívida em litígio. 

Determino a exclusão definitiva do nome da parte autora do cadastro dos 

devedores no que diz respeito ao débito aqui discutido. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira 

Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007274-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA LUCIA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1007274-07.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por FABIANA LUCIA MACIEL em face de 

VIVO S.A., alegando a autora que compareceu até um determinado 

comércio no centro da cidade, a fim de abrir um cadastro para poder 

efetuar compras a prazo e a crediário, contudo ficou impossibilitada de 

efetuar as compras, pois foi informado pelo atendente que não poderia 

realizar a venda, tendo em vista que havia sido constatado através do 

sistema da loja que o Autor estava com restrição em seu nome. Aduz que 

não recebeu qualquer notificação sobre o débito e que seu nome estava 

incluído no cadastro de restrição ao crédito, por uma dívida adquirida junto 

ao requerido, no valor de R$ 302,68 (Trezentos e dois reais e sessenta e 

oito centavos), inserido no cadastro de devedores em 12/10/2017, 

referente ao contrato nº 0305732327. Aduz que não reconhece as dívidas 

em questão, uma vez que nunca teve nenhuma pendência com o 

requerido. Ao final requer a anulação do negócio jurídico e declarando 

inexigível a dívida cobrada pela Ré, cancelando o contrato e todos os 

débitos, bem como a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Em sede de preliminar, o Reclamado arguiu 

falta de interesse de agir da Reclamante. O interesse processual deve ser 

aferido pela conjugação do binômio “necessidade x utilidade”, ou seja, 

necessidade na provocação da jurisdição para obtenção do bem da vida, 

a qual se inviabilizou pela via extrajudicial; e, utilidade do provimento 

judicial postulado para satisfação do interesse posto em juízo. O referido 

binômio socorre a Reclamante nos presentes autos, verifica-se que sua 

irresignação consubstancia-se na contestação do débito. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA. ALEGAÇAO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 

TELEFONE MÓVEL. POSSÍVEL FRAUDE. INSCRIÇÃO DO NOME DA 

AUTORA EM ROL DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA DA 

REGULARIDADE DO CONTRATO QUE É DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. 

DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

SOLUÇÃO DO LITÍGIO. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. VALOR 

CORRETAMENTE ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. A autora teve seu 

nome negativado por determinação da requerida, alegando que não havia 

contratado com ela o serviço de telefonia móvel. A preliminar recursal de 

ausência de interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa não merece acolhimento tendo em vista que o consumidor 

pode ter livre acesso ao Judiciário para defesa dos seus direitos. No 

mérito, cabia à ré demonstrar a regularidade da contratação do serviço, 

apresentando documento correspondente ou gravação telefônica da 

conversa da autora com o seu Call Center quando da contratação do 

serviço. Não se pode exigir do consumidor a prova negativa, ou seja, que 

não contratou o serviço, mormente se tratando de serviço cuja 

contratação é massificada e sem a formalização de qualquer instrumento. 

Assim, presume-se ilícito o débito que originou a inscrição do nome da 

autora em rol de devedores, com o decorrente dano moral puro que surge 

desse fato, conforme pacífica jurisprudência. O valor arbitrado não 

merece reparo, estando dentro dos parâmetros das Turmas Recursais 

para casos de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005591805, Turma Recursal 

Provisória, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 

18/07/2016). Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. No mérito, a requerida alegou que as 

cobranças em discussão são plenamente legítimas, visto que foram 

calculadas com base no contrato firmado entre as partes, bem como na 

utilização regular do serviço e os benefícios concedidos pela empresa. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, 

o que não o fez, porquanto não trouxe aos autos prova de que o autor 

tenha contratado seus serviços. Mesmo na hipótese de fraude de terceiro, 

o fornecedor de serviços de telefonia responde objetivamente pelos 

danos causados ao consumidor decorrentes de fraude praticada por 

terceiro, pois que integram o fortuito interno das suas operações. Nesse 

sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA OPERADORA DE 

TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO ELABORADO DE 

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 9.099/1995, 12, 

INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. 

RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Entretanto, deve ser levado em 

consideração que a autora possui gravame posterior àquele objeto da 

demanda (inscrição realizada pela empresa Zumas Confecções e 

Enxovais) conforme denota-se do extrato abaixo, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, e considerando 

que não há nos autos comprovação de que todos os gravames estão 
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sendo discutidos judicialmente, o quantum indenizatório deve ser 

minorado. ------------------------------------------- C O N S U L T A D E B A L C 

A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL 

CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: FABIANA LUCIA 

MACIEL DATA NASCIMENTO: 27/09/1998 CPF: 061.907.571-62 --------------

----------------------------- NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: 

*Não constam registros de SPC na Entidade consultante. ---------------------

---------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -----------

-------------------------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES -----

-------------------------------------- * CREDOR: ZUMAS CONFECCOES E 

ENXOVAIS ENT.ORIGEM: CDL - JUINA / MT DATA VENCIMENTO: 

11/08/2017 TIPO: COMPRADOR CONTRATO: 13448 VALOR: 208,00 DATA 

INCLUSAO: 20/11/2017 ------------------------------------------- REGISTRO(S) 

DE SERASA ------------------------------------------- * CREDOR: TELEFONICA 

BRASIL S/A TELEFONE: 0800 774 1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

DATA VENCIMENTO: 06/06/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO: 0305732327 VALOR: 302,68 DATA INCLUSAO: 10/10/2017 --

----------------------------------------- ENDEREÇO SERASA ----------------------

--------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS 

QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA CIDADE: SAO 

PAULO-SP, CEP: 04068-900 --------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM --------------------------------------

----- * ENT.ORIGEM: CDL - JUINA / MT ENDEREÇO: AV. LONDRINA, 65 

BAIRRO: CENTRO CIDADE: JUINA / MT ------------------------------------------- 

RESULTADO ------------------------------------------- >Consta(m) um total de 2 

registro(s), sendo detalhado(s) o(s) acima apresentado(s). ------------------

------------------------- Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s) debito(s) junto 

ao(s) credor(es). ------------------------------------------- * Esta consulta 

apresenta informações de registros efetuados nas bases privadas do 

SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos 

privados ou públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem. -

------------------------------------------ NUM.PROTOCOLO: 001.906.697.200-5 

02/05/2018 14:52:40-horario de Brasilia-FIM -------------------------------------

------ No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Em 

relação à ausência de prévia notificação da anotação, esta é de 

responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro, conforme 

entendimento do nosso Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE 

DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia notificação do 

consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão restritivo de 

crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal cadastro. 

Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por notificar 

previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus pagadores por 

instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 65309/2015, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, 

Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE PRODUTOS RURAIS - 

AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NA SERASA 

- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE CADASTRAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que se configure o 

dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes 

elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e 

(iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do 

agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da inserção do 

nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da entidade 

cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente o pedido 

de recebimento de indenização por dano moral se ausente qualquer 

irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” (TJMT, Ap 

39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) Ante o 

exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a anulação e a inexigibilidade do negócio jurídico e do débito 

da parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR a 

exclusão definitiva do nome do autor do cadastro de devedores, pelo 

débito aqui discutido; c) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Havendo pagamento 

espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos valores. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003934-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003934-55.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO 

COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por DARCI MARTINS em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A, alegando 

que é professora contratada do município e teria realizado financiamento 

na modalidade Crédito Direto ao Consumidor perante o Requerido. Rejeito a 

preliminar referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça 

gratuita, uma vez que o momento oportuno para o requerimento de 

gratuidade se revela na interposição de recurso inominado. Somente com 

a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação 

acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser 

generalizada (por determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a 

possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. Desta feita, passo ao 

julgamento do mérito. Em peça exordial, a Requerente alega ter realizado 

financiamento no valor de R$6.834,15 (seis mil oitocentos e trinta e quatro 

reais e quinze centavos) no dia 10/03/2015, valor este que seria pago em 

30 (trinta) parcelas de R$436,97 (quatrocentos e trinta e seis reais e 

noventa e sete centavos). Afirma ainda, a Requerente, que teria 

renegociado dívida de financiamento, após não conseguir cumprir com as 

parcelas acordadas, sendo consignado que a dívida seria quitada em 17 

(dezessete) parcelas de R$298,27 (duzentos e noventa e oito reais e 

vinte e sete centavos). Ocorre que o banco não debitou, nos meses 

convencionados, as parcelas de renegociação (conforme era realizado 

em “CDC” realizado), e, desta forma reteve o valor de R$2.252,68 (dois mil 

duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), do valor 

recebido como pagamentos de seus proventos dos meses de março, abril 

e maio/2017. Liminar deferida no ID 11381245 para a liberação de 70% do 

saldo salário da Requerente, devidamente corrigido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 
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face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Na contestação apresentada o Requerido 

alega que o débito realizado se dera de forma legal, uma vez a 

inadimplência confessa por parte da Requerente, bem como discorre 

sobre inexistência do dever de indenizar, tendo em vista que a autora não 

comprovou o dano moral alegado. Em que pese o débito da autora com o 

Requerido ser incontroverso, observo que o mesmo não se atentou para 

que os valores descontados não ultrapassassem o percentual limite 

estabelecido pelos Tribunais Superiores, uma vez que reteve mais de 70% 

(setenta por cento) dos valores recebidos como salário. Colaciono 

entendimento jurisprudencial nesse sentido: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 

FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS BRUTOS. 

Permitidos os descontos em folha de pagamento, desde que observado o 

limite de 30% dos vencimentos brutos, após a dedução dos descontos 

obrigatórios. Precedentes deste Tribunal de Justiça Estadual e do Superior 

Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. (Apelação Cível 

Nº 70071354781, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 27/10/2016). Evidente a falha na 

prestação de serviço no que se refere à retenção do valor acima do 

percentual aceito. Assim, a Reclamante faz jus a uma compensação pelo 

abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se sujeitou a uma situação 

vexatória, inegavelmente experimentando sensações que não podem ser 

consideradas mero aborrecimento corriqueiro. Comprovada a existência 

do dano e do nexo causal e ausente excludente capaz de afastar a 

responsabilidade civil, identificados os elementos necessários á 

configuração do dever de indenizar, restando apenas fixar o quantum. 

Nesta senda, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na peça inicial para: a) Confirmar a 

liminar deferida; b) CONDENAR a reclamada a pagar para a parte autora a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação 

válida e correção monetária a partir desta data; c) DETERMINAR que o 

Requerido se atente para que os descontos na conta corrente da autora 

não ultrapassem 30% de seu rendimento; Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

cautelas de estilo. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença a 

juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar nº 270/2007. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001952-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANGELO CARROCIA OAB - MT21968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

PROCESSO: 1001952-06.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR QUANTIA PAGA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS promovida por RUBENS JOSÉ DA 

SILVA em desfavor de CNOVA COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A e VIA 

VAREJO S.A (PONTO FRIO), alegando que em 04.03.2017 comprou no site 

da loja Ponto Frio um celular Smartphone Samsung Galaxy Win pelo valor 

de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e nove Reais). O autor optou por 

retirar o produto na loja física no shopping Goiabeiras em Cuiabá. Assim, 

pediu a seu filho que o fizesse, mas foi informado que a compra não 

estava aprovada e o deveria ser preenchido o termo de autorização para 

retirada do produto por terceiro. Desta forma, o autor providenciou a 

documentação e seu filho retornou à loja física no dia 07.03.2017, sendo 

informado que havia dois aparelhos no modelo requerido, contudo, 

estavam com defeito. Assim o autor entrou em contato com a Requerida 

através do SAC que o orientou a fazer a troca ou cancelamento na loja 

física que por sua vez disse que não poderia fazê-lo, uma vez que a 

compra foi realizada na loja virtual. Diante o impasse, o autor solicitou o 

cancelamento da compra no site, entretanto, recebeu um e-mail 

informando que a compra havia sido cancelada por ter esgotado o prazo 

de retirada do produto, abrindo um vale no mesmo valor para o autor ao 

invés de devolver o valor pago. De plano, passo ao julgamento antecipado 

da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo 

Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de instrução 

probatória. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida, pois, 

como comerciante, compõe a cadeia de fornecedores, sendo sua 

responsabilidade solidária e objetiva, conforme disciplinada pelo CDC. 

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade 

de perícia, uma vez que o autor sequer retirou o produto. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez, criando em seu desfavor a 

responsabilidade extracontratual. A Requerida alega que o autor não 

comprovou que o vício era preexistente. Entretanto, conforme narrado, o 

autor sequer retirou o produto da loja, não havendo o que se cogitar em 

mau uso do aparelho. Nos termos do artigo 12 do CDC, a responsabilidade 

da Requerida é objetiva, respondendo pelos danos causados ao 

consumidor, independente de culpa. As provas produzidas pelo autor 

demonstram as tentativas administrativas de obter o produto comprado, 

sem êxito. Por sua vez, a Requerida não comprovou que tenha substituído 

o produto ou restituído o valor pago. Portanto, o presente caso faz jus às 

hipóteses do artigo 18 do CDC: substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou devolução do valor 

pago. Assim entendo que o valor pago pelo produto deve ser restituído, a 

título de danos materiais, de forma simples, pois não preenche os 

requisitos elencados no parágrafo único do artigo 42 do CDC. Quanto aos 

danos morais, os transtornos ultrapassaram o mero dissabor. Houve 

descaso com o consumidor sugerindo a invocação da função dissuasória 

da responsabilidade civil. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos 

da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR a 

Requerida a RESTITUIR, o valor de R$ 479,00 (quatrocentos e setenta e 
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nove Reais), a título de danos materiais, que correspondente a quantia 

paga pelo produto, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a 

propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês 

desde a citação válida. b) CONDENAR a Requerida a pagar a título de 

danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais), acrescidos de juros 

pelo INPC , desde a citação (art. 405 e 406 CC) e correção monetária a 

partir dessa decisão (Súmula 362 STJ). Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011474-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMBROSIO DE CAMPOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8011474-69.2016.8.11.0006 Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta JOSÉ AMBRÓSIO DE 

CAMPOS RIBEIRO em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, alegando que reside sozinho em um imóvel cuja unidade 

consumidora é a 9291331. Informa que é beneficiário da Tarifa Social de 

Energia Elétrica e suas faturas nunca ultrapassaram o valor de R$ 30,00 

(trinta Reais). Ocorre que no mês de abril/2016 recebeu uma notificação 

da Requerida que era devedor do valor de R$656,10 (seiscentos e 

cinquenta e seis Reais e dez centavos), razão pela qual foi ao PROCON e 

realizou acordo com a Requerida para diminuir o débito para R$ 200,00 

(duzentos Reais) em dez parcelas. Entretanto, no dia seguinte, teve o 

fornecimento de energia elétrica suspenso. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia, pois, 

conforme laudo de vistoria realizado pela Requerida e juntado pela parte 

autora no ID 2826078, não há indícios de irregularidade na Unidade 

Consumidora do autor a justificar a realização da mesma. No caso, é certo 

que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, ou seja, que o consumo do autor aumentou 

substancialmente a justificar o aumento no valor das faturas, o que não 

fez, criando em seu desfavor a responsabilidade extracontratual. A 

Requerida apresentou contestação alegando a legalidade da cobrança, 

uma vez que se refere ao consumo final, tendo agido, pois, no exercício 

regular do seu direito. Pelo que consta dos documentos juntados pelo 

autor, nota-se que a cobrança é claramente injustificada. Como explicar 

que um consumo abaixo de R$ 30,00 (trinta Reais) durante meses 

subsequentes venha a alcançar o patamar de R$ 656,10 (seiscentos e 

cinquenta e seis Reais e dez centavos)?? Há ainda que se considerar que 

o autor é beneficiário do programa Tarifa Social de Energia Elétrica, 

conforme consta em suas faturas. A referida cobrança sequer trata de 

recuperação de consumo e a Requerida não apresentou laudo com 

indícios de furto de energia, o que corrobora o injustificado aumento nas 

faturas. Observo também que, em que pese o autor ter acordado em 

audiência realizada no PROCON em pagar o valor de R$ 200,00 (duzentos 

Reais), a Requerida redigiu termo de Confissão de Dívida no valor de R$ 

403,99 (quatrocentos e três Reais e noventa e nove centavos). A 

suspensão de energia foi realizada enquanto a fatura estava sendo 

discutida administrativamente, conforme certidão da servidora do PROCON 

(ID 2826078). Portanto, patente a falha na prestação de serviço da 

Requerida e a ilegalidade da cobrança. Temos que a conduta da 

Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização 

de contratos, evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro 

restritivo de crédito por débito não realizado. O autor não pode ser 

prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Tenho ainda que, considerando o transtorno 

sofrido pela parte Reclamante ao se deparar com cobranças injustificadas 

e suspensão do serviço e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à 

Reclamada, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem 

que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de CONFIRMAR a 

liminar deferida; DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a 

reclamada, aqui discutidos; CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006499-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DORATH CAMILA PEREIRA DAS NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006499-89.2017.8.11.0006 Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Trata-se de Reclamação Cível 

ajuizada por VANDERLEI DA SILVA em face de DORATH CAMILA P. DAS 

NEVES, alegando ser credor da Requerida no valor de R$ 1.400,00 (mil e 

quatrocentos Reais) referente venda de peças de lingerie e serviços de 

salão prestados à Requerida. Compulsando os autos, verifica-se que a 

parte reclamada foi citada, entretanto não compareceu à audiência, 

tornando-se revel nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95. Assim, passo 

ao julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso II 

do Código de Processo Civil, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora, uma vez que não houve pela reclamada impugnação aos 

fatos narrados na inicial. O artigo 373 do CPC disciplina que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. A autora juntou aos autos 

promissórias emitidas para a Requerida, ao passo que esta não 

comprovou que tenha quitado o débito. Por estas razões, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos da exordial para condenar a parte reclamada a pagar ao 

reclamante o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos Reais) devidamente 

corrigido a partir da data do vencimento das promissórias e acrescido de 

juros de mora a partir da citação pelo índice INPC. Sem custas ou 

honorários, nesta fase (LJE, art. 55).. Sem custas ou honorários, nesta 

fase (Art. 55, LJE). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006098-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALDECI ESCANDIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006098-90.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 30.084,53; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALDECI ESCANDIANI Parte Ré: REQUERIDO: TRESCINCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE BUSCA E 

APREENSÃO INDEVIDA CAUSANDO DANOS MORAIS E MATERIAIS em 

que o autor lega ser proprietário da motocicleta marca Honda modelo CG 

125 TITAN , ano modelo 2002, placa JZM 1232, apreendida por ordem 

judicial no processo nº 104/2004(2513-04.2004.811.0006), após a 

requerida ajuizar ação de busca e apreensão perante a 3º vara cível 

dessa comarca e que a requerida ficou de posse o bem do dia 10/06/2005 

até o dia 17/10/2014, e que foi devolvida em precárias condições, 

diferente do dia da apreensão. Ao final o autor pugnou pela condenação 

da reclamada a pagar o valor da moto na tabela FIPE, na época referente a 

danos materiais R$ 2.776,00(dois mil e setecentos e setenta e seis reais) 

e, bem como a reparação por danos morais Em suma o essencial. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 

162 do Fonaje. 2. A Preliminar de Incompetência, não merece guarida 

devendo ser rejeitada, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos 

autos é suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de 

Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que 

legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. A 

prejudicial de mérito da PRESCRIÇÃO, não merece prosperar, haja vista 

que o prazo prescricional no âmbito da reparação cível segundo o art. 

206, §3º V, é de 3 anos , sendo que o autor teve acesso a moto apenas 

em 17/10/2014, ate a presente distribuição desta ação ainda não tinha 

prescrito seu direito. 3. Superada as preliminares e por vislumbrar ser no 

todo dispensável a produção de provas em audiência de instrução, nos 

termos do art. 355, inciso I do CPC/2015, passo à análise da matéria de 

fundo. 4. No mérito a ação merece Juízo de Procedência. O autor provou 

através do auto de vistoria feito no dia 16/09/2014 quando o representante 

legal da requerida entregou a moto para ao oficial de justiça referente ao 

processo nº. 2513-04.2004.811.0006, com vários defeitos. Por outro lado 

a requerida não trouxe provas que provam que a moto foi entregue em 

ótimo estado, aduziu em síntese que a dramaticidade que o autor 

apresenta os fatos causaria a impressão da tentativa de enriquecimento 

ilícito, pois inexistira qualquer dano a justificar o deferimento dos pedidos 

condenatórios e que a situação se traduziria num mero dissabor. Sendo 

assim, como a requerida ficou em posse do bem indevidamente desde 

10/06/2005, como ficou provado pelo processo originário da busca e 

apreensão, sendo assim o autor ficou sem utilizar o bem por 9 anos, entaõ 

fica caracterizada da desídia da requerida em conservar o bem, prestando 

assim um péssimo serviço de depositaria. O serviço, assim, qualifica-se 

como defeituoso, uma vez que não forneceu a segurança esperada, 

descurando dos riscos e consequências deletérias ao direito da 

reclamante. Tais fatos exigem reparação material e moral. Diga-se que a 

responsabilidade pela prestação de serviços defeituosos apenas seria 

elidido se o demandado provasse a culpa exclusiva do consumidor (da 

parte reclamante) ou de terceiro. O que não foi o caso. Sendo assim a 

negligencia da requerida em conservar o bem como lhe foi entregue 

causou dano ao requerente. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever 

que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Assim tem que se o dever da 

requerida em pagar o valor da moto R$ 2.776,00(dois mil e setecentos e 

setenta e seis reais). Corroborando: Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO APREENDIDO POR FORÇA DE DECISÃO 

JUDICIAL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO MORA DEVEDOR 

QUINQUÍDIO LEGAL. ART. 3º, § 2º, DO DEC. 911/69. DANOS AO VEÍCULO 

NO PERÍODO QUE ESTEVE SOB A GUARDA E RESPONSABILIDADE DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSLADO DO VEÍCULO APREENDIDO PARA 

OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 

PROPRIEDADE NÃO CONSOLIDADA NOS TERMOS DO DEC. 911/69. 

DESÍDIA NA DEVOLUÇÃO DO BEM APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. 

OBRIGAÇÃO RESSARCIMENTO DESPESAS COM LOCAÇÃO VEÍCULO NO 

PERÍODO EM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PERMANECEU SOB A 

POSSE INDEVIDA DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS 

CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É devida a 

indenização por danos materiais em virtude de danos causados ao veículo 

que estava sob a responsabilidade da instituição financeira, na qualidade 

de fiel depositária, por força de decisão judicial proferida em processo de 

busca e apreensão; 2. Comprovado o bom estado de conservação e 

funcionamento do veículo antes da apreensão, presumem-se os danos 

causados ao veículo, salvo prova em contrário, a ser produzida pela 

instituição financeira, nos termos do art. 6º , inciso VIII , do CDC ; 3. 

Comete ato ilícito a instituição financeira que promove o translado de 
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veículo apreendido para outra unidade da federação objetivando 

negociá-lo com terceiro sem que antes haja a consolidação da 

propriedade a seu favor ou autorização judicial para tanto; 4. É devido o 

ressarcimento pelas despesas suportadas pelo consumidor a título de 

locação de veículos no período em que a instituição permanecer sob a 

posse indevida do veículo, imediatamente após a purgação da mora, nos 

termos do art. 3º, § 2º, do Dec. 911/69. RO - Recurso Inominado RI 

10013743720138220601 RO 1001374-37.2013.822.0601 (TJ-RO) Data TJ- 

de publicação: 20/03/2015 Nesse sentido, caracterizado o agir ilícito do 

banco demandado e, consequentemente, configurado o seu dever de 

indenizar, pois preenchidos os pressupostos da responsabilização civil, 

sob a forma de danos morais. No mesmo sentido assevera o julgado 

abaixo: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BUSCA E APREENSÃO. 

PURGA DA MORA. BAIXA DA RESTRIÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS 

OCORRENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71005488895, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de 

Bem Sanhudo, Julgado em 26/01/2016). De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por 

ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Posto 

isso, OPINO pela PROCEDÊNCIA do processo com resolução de mérito, 

com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil de 2015, ajuizado por 

em desfavor do para CONDENAR o Banco demandado ao pagamento de 

R$ 2.776,00(dois mil e setecentos e setenta e seis reais) , referente ao 

danos matérias, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a partir 17/10/2014, bem como para ainda CONDENAR 

o reclamado a pagar a parte reclamante a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês a partir desta data. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. “Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição”. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 5 de 

maio de 2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007319-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CUELLAN DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1007319-11.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALESSANDRO 

CUELLAN DO NASCIMENTO em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, 

alegando que desconhece o débito com a Requerida, que ensejou o 

lançamento de seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Não procede pedido de juntada do comprovante original da negativação 

expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, requerido pela parte ré, 

uma vez que tal vai de encontro a Princípios norteadores dos Juizados 

Especiais, tais como o da Celeridade, Informalidade e Simplicidade. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à Requerida 

comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição, o que não 

o fez, pois, em que pese suas alegações, não comprovou que o autor 

tenha utilizado seus serviços e/ou o contratado, uma vez não ter juntado 

documentos que comprovem suas alegações. Tenho que a Requerida 

apenas divagou em meras alegações, não colacionando nenhuma prova 

de suas afirmações em peça de defesa, uma vez que telas sistêmicas 

juntadas não colaboram para a verificação de legitimidade de cobrança. 

Desta feita, não comprovada a legitimidade do valor que deu ensejo a 

inscrição do nome do Autor no cadastro de inadimplentes, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. É certo que considerável 

número das contratações atuais são realizadas virtualmente ou por 

telefone. Entretanto, tal realidade não é fator para que as empresas não 

se cerquem de cuidados a evitar fraudes e contratações em nome de 

terceiros. Temos que a conduta da Requerida, sem dúvidas, demonstra 

falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não 

tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome 

do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não 

realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Ainda considerando o 

transtorno sofrido pela parte Autora ao se deparar com a cobrança 

indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Requerida, que 

poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o conflito 

precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a indenização por 

danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que 

não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 
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assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a Requerida, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a Requerida a pagar à parte Autora, a 

título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004486-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo n. 1004486-20.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por LEONICE CORREA DA COSTA em 

desfavor de ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., 

alegando que realizou contrato de consórcio do automóvel GRAND SIENA 

ESSENCE 1.6 16V FLEX 4P, junto à Concessionária Fiat Domani, no valor 

de R$ 46.690,00 (quarenta e seis mil seiscentos e noventa reais) dividido 

em 69 parcelas, tendo entrado em um grupo de consórcio que já havia se 

iniciado, pagando a partir da 7ª parcela. Aduz que o consórcio deveria 

encerrar com o pagamento da parcela nº 69, entretanto foi surpreendida 

ao descobrir que haveria a cobrança de outras parcelas e que o contrato 

não havia acabado, e em contato com a Concessionária, foi informada de 

que se tratava de um erro de digitação, e que na verdade tratava-se de 

um consórcio de 74 parcelas e que não existia grupo de consórcio com 

parcela inferior a 80, que não tinha jeito de corrigir tal equívoco. Afirma 

que com medo de sofrer busca e apreensão e perder o veículo, efetuou o 

pagamento de 74 parcelas, 05 a mais do que expressamente previsto no 

contrato, estando o veículo quitado. Ao final requer a restituição em dobro 

do valor pago indevidamente, e a condenação em indenização por danos 

morais. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva do Requerido DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA., pois compõe a cadeia de fornecedores de serviços e sua 

responsabilidade é solidária e objetiva, nos termos do CDC. No caso, é 

certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia às 

empresas-requeridas comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua contestação, o requerido ITAU UNIBANCO 

VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. que houve 

equívoco no preenchimento da proposta de adesão realizada nas 

dependências da co-requerida, contudo, a autora sempre teve a sua 

disposição todo o regramento contratual onde consta expressamente a 

previsão de 80 parcelas para pagamento, não tendo a requerida 

responsabilidade acerca dos fatos relatados na exordial. A requerida 

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. em sua peça defensiva 

argumenta que a apesar da autora afirmar que no contrato de adesão 

consta o número 69 de parcelas, não há nos autos documentos que 

corroborem com sua tese, bem como que a autora sempre teve ciência de 

que o consórcio era de 80 parcelas. Em que pese as alegações das 

requeridas, entendo que razão não lhes assiste, posto que na Proposta de 

Adesão a Grupo de Consórcio firmado entre as partes está expresso que 

o prazo do consórcio seria de 69 meses, não devendo a autora ser 

prejudicada com cobrança além do previsto no contrato, nem as 

requeridas se esquivar de sua responsabilidade alegando que houve 

equívoco no preenchimento do contrato ou que a autora tinha ciência que 

o consórcio seria de 80 parcelas. É evidente a falha na prestação de 

serviço ofertado pelos Requeridos que continuaram a emitir faturas, 

mesmo após o autor efetuar a quitação integral das parcelas previstas 

contratualmente. Tal falha por si só impõe-se a condenação pelo dano 

moral ocasionado, sendo certo que a frustração da expectativa de 

transferência de propriedade do bem supera o mero aborrecimento, 

notadamente diante da situação de impotência do consumidor. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Com relação ao pedido de restituição em dobro pleiteado na 

exordial, tenho que merece ser acolhido. Comprovado o pagamento 

indevido, outra medida não há a não ser condenar a reclamada a restituir o 

valor pago indevidamente, o que deve ser feito em dobro, para que seja 

cumprido o disposto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa 

do Consumidor. Tendo a autora comprovado o pagamento indevido de R$ 

2.209,09, é devido, em dobro, o valor de R$ 4.400,18 (quatro mil e 

quatrocentos reais e dezoito centavos). POSTO ISTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos 

termos do art. 487, I, CPC, para: a) CONDENAR a reclamada a pagar a 

título de danos morais ao Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código 

Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ); b) 

CONDENAR a Requerida a RESTITUIR, em dobro, o valor total de R$ 

4.400,18 (quatro mil e quatrocentos reais e dezoito centavos), valor este 

que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 
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2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida; Havendo 

pagamento espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos 

valores. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 

da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006017-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1006017-44.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por 

CRISTIANO APARECIDO DA SILVA em desfavor de VIVO S.A., alegando a 

autora que ao fazer compras na cidade foi surpreendido ao submeter seu 

nome para apreciação de crédito, pois lhe foi negado sob argumento de 

que seu nome consta incluso nos órgãos de proteção ao credito SCPC. 

Aduz que inconformado, procurou o órgão de proteção ao crédito e foi 

constatado que seus dados pessoais estavam inserido no cadastro de 

devedores por registro efetuado pela empresa requerida no valor de R$ 

120,83 (cento vinte reais e oitenta três centavos), incluso em 19/08/2016, 

referente ao contrato nº 0263071222, débito esse que desconhece, pois 

nunca teve qualquer relação jurídica com a requerida, bem como não 

recebeu cobrança nem foi notificado acerca da inclusão no cadastro de 

devedores. Ao final requer a declaração de inexistência de débito, a 

exclusão da cobrança ilegal, e a condenação da requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Nota-se que a reclamada não 

compareceu à sessão de conciliação e deixou de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Logo, o reconhecimento dos efeitos da 

revelia, é medida que se impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias ao julgamento do mérito. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa premissa, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz. REJEITO o pedido da 

requerida de redesignação da audiência de conciliação, posto que não se 

aplica ao procedimento da Lei nº 9.099/95 o prazo mínimo previsto no 

Código de Processo Civil. No caso, a requerida recebeu a citação dia 

16/02/18, tempo suficiente para comparecer à audiência realizada dia 

20/02/2018, e ainda que a requerida tenha recebido a citação quatro dias 

antes da audiência, não havia naquela oportunidade a necessidade de 

prazo para elaboração da peça defensiva, não havendo que se falar em 

prejuízo ao direito de ampla defesa e contraditório do requerido. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor 

se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia ao Requerido comprovar a legitimidade da 

cobrança e consequente restrição, o que não o fez, porquanto não trouxe 

aos autos prova de que o autor tenha contratado seus serviços. Mesmo 

na hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 

ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 
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dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Em relação à ausência de prévia notificação da 

anotação, esta é de responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM PRÉVIA 

NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – CADASTRO 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia 

notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em órgão 

restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de tal 

cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável por 

notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim 

de: a) DECLARAR a inexistência do débito e DETERMINAR a exclusão 

definitiva do nome do autor do cadastro de devedores, pelo débito aqui 

discutido; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título 

de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Havendo pagamento espontâneo, deve-se 

proceder ao imediato levantamento dos valores. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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Processo: 1006061-63.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MAURINA FRANCISCA 

GOMES DA COSTA em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS NPL I, alegando a autora 

que não realizou compras, não adquiriu produtos pela internet, muito 

menos contratou os serviços, nem possui qualquer relação jurídica com a 

empresa Reclamada. Aduz que teve seu nome inserido pela reclamada no 

cadastro de devedores pela requerida no valor de R$ 520,84 (Quinhentos 

e vinte reais e oitenta e quatro centavos), em 16/01/2017 gerado em tese 

sob o número de contrato 56010813241, no valor de R$ 565,38 

(Quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), em 

16/01/2017 gerado em tese sob o número de contrato 16117669481, 

impossibilitando que o autor realizasse compras no comércio local, e em 

contato com a requerida não obteve êxito em resolver a situação. Ao final 

requer a declaração de inexistência de débito, a exclusão do nome do 

cadastro de devedores e condenação da requerida ao pagamento de 

indenização pelos danos morais sofridos. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Nota-se que a reclamada não 

compareceu à sessão de conciliação e deixou de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Logo, o reconhecimento dos efeitos da 

revelia, é medida que se impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa 

não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar 

os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias ao julgamento do mérito. Nesse sentido, necessário 

acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que se produzam 

os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos deduzidos como 

fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo réu, devendo 

proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de documentos 

trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram de forma 

diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que deles resulte 

e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à realidade 

(RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio Negrão e José 

Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa premissa, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora. No caso, é certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, caberia ao Requerido comprovar a legitimidade da 

cobrança e consequente restrição, o que não o fez, porquanto não trouxe 

aos autos prova de que o autor tenha contratado seus serviços. Mesmo 

na hipótese de fraude de terceiro, o fornecedor de serviços de telefonia 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor 

decorrentes de fraude praticada por terceiro, pois que integram o fortuito 

interno das suas operações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. 

FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE PELO FORTUITO INTERNO DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1- ACÓRDÃO 
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ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 46 DA LEI 

9.099/1995, 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS 

RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E TEMPESTIVO. 2- DEFEITO 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARACTERIZA DEFEITO NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS O REGISTRO INDEVIDO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, DERIVADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

CUJA EXISTÊNCIA NÃO FOI COMPROVADA PELA OPERADORA. 3- 

DANOS MORAIS. RESPONDE OBJETIVAMENTE O FORNECEDOR DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR 

DECORRENTES DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, POIS QUE 

INTEGRAM O FORTUITO INTERNO DAS SUAS OPERAÇÕES. 4- VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO FATO, E VALOR DE 

DESESTÍMULO E OS DEMAIS ELEMENTOS, NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO 

O VALOR DE R$ 6.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. SENTENÇA QUE SE CONFIRMA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 5- RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO VALOR DE 20% DA 

CONDENAÇÃO, PELO RECORRENTE. (TJ-DF - ACJ: 20130710119837 DF 

0011983-52.2013.8.07.0007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 27/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

18/09/2013 . Pág.: 253) Assim, não comprovada a legitimidade da 

cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a anulação e a 

inexigibilidade do negócio jurídico e do débito da parte autora com a 

reclamada, objeto da demanda; b) DETERMINAR a exclusão definitiva do 

nome do autor do cadastro de devedores, pelo débito aqui discutido; c) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Havendo pagamento espontâneo, deve-se 

proceder ao imediato levantamento dos valores. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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Processo: 1005204-17.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LUANA THAYLLE CRISTO SILVA em 

desfavor de TELEFÔNICA DATA S.A, alegando que não deve à Requerida, 

entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito em 

29.04.2016 por um débito no valor de R$ 137,24 (cento e trinta e sete 

Reais e vinte e quatro centavos). No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. No presente caso não se aplica a 

súmula 385 do STJ, pois há apenas a restrição realizada pela Requerida. 

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, pois o comprovante de endereço 

está em nome da autora. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original 

do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso de 

burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia às Requeridas 

comprovarem a legitimidade da cobrança e consequente restrição. Em sua 

defesa, a Requerida sustenta que a parte autora contratou seus serviços, 

entretanto, não juntou aos autos qualquer documento probatório de suas 

alegações. Ainda, não há o que se falar em excludente de culpa em caso 

de fraude, pois, a responsabilidade das requeridas é objetiva nos termos 

do artigo 14 do CDC. Temos que a conduta das Reclamadas, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomaram o devido cuidado na realização de contratos, evitando 

que o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por 

débito não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração das Requeridas, a evidenciar a falha na prestação do 

serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por 

dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência 

do evento e que, por isso, não necessita de demonstração específica. 

Considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante ao se deparar 

com a cobrança indevida e o caráter punitivo-pedagógico aplicado às 

Reclamadas, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Em 

relação à fixação do “quantum” relativo aos danos morais, diante da 

inexistência de critérios legais pré-estabelecidos para o seu arbitramento, 

incumbe ao magistrado, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, a fixação de seu valor. O 

“quantum” indenizatório deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar, de alguma forma, seu sofrimento. Por outro lado, deve 

produzir impacto suficiente no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de 

novo atentado. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima. Assim, conclui-se que deve o 

magistrado considerar as peculiaridades de cada caso, como o grau de 

culpa, a extensão do dano, o potencial econômico do ofensor, dentre 

outras, de modo a proporcionar uma justa reparação, sem 

empobrecimento de quem paga, e enriquecimento de quem recebe. 

Ressalte-se, ainda, que tendo a verba indenizatória finalidade punitiva e 

pedagógica, como mencionado anteriormente, deve-se levar em 
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consideração o potencial econômico do ofensor visto que, em se tratando 

de pessoa jurídica de grande porte, um valor módico não cumpriria tal 

propósito. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao valor das 

negativações, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003310-06.2017.8.11.0006
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LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATAS CASALLI BETTO OAB - PR0047789A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo nº 1003310-06.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS 

proposta por RUBENS MARC SOARES DA SILVA em face de 

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA., em que a autora alega que em 26 de dezembro do ano de 2016 

trafegava com seu veículo TOYOTTA/COROLLA XEI20FLEX de placa NLS 

1639, ano 2011/2011, cor preta, pela BR 070 Km 618, Renavam 

00346702429 sentido Cáceres-MT juntamente com sua esposa, quando o 

pneu recauchutado e em péssimas condições de tráfego do ônibus da 

empresa requerida que estava à frente, estourou, e os fragmentos 

atingiram o seu veículo, na parte dianteira, passando por baixo do seu 

automóvel, atingindo o para choques traseiro, causando assim danos ao 

mesmo. Afirma que mantinha uma distância segura de 180 metros do 

ônibus, bem como velocidade compatível com o trecho, circunstâncias que 

atenuaram a situação para que não ocorresse uma tragédia, e que o 

motorista da requerida não prestou qualquer assistência e ainda foi 

grosseiro. Sustenta que alguns passageiros do ônibus ajudaram a amarrar 

o para choques, para que pudesse trafegar em segurança até a cidade de 

Cáceres, onde reside, e que em nenhum instante a empresa, através de 

seus representantes prestou qualquer tipo de assistência, e tentaram 

impedir que o Autor fizesse registro do sinistro, sob muita coação, e todo 

transtorno durou cerca de quatro horas até que o veículo pudesse 

trafegar novamente. Ao final requer a condenação da requerida pelos 

danos materiais referentes ao conserto do veículo e pela desvalorização 

do veículo em virtude do acidente, bem como a condenação em 

indenização por danos morais. Em sua contestação a requerida defende 

que o pneu do veículo estourou, sendo que tal fato não está sob o 

controle da Reclamada, não havendo qualquer conduta da Ré para a 

ocorrência do referido problema, e que o pneu do veículo estava em boas 

condições. Argumenta a requerida que o único culpado pelos danos 

causados ao veículo do Requerente foi o mesmo, que não guardou a 

devida distância do veículo que estava a sua frente e a velocidade do seu 

veículo não era compatível com a via, tendo assim evidente a culpa 

exclusiva da vítima. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Passo à análise do mérito. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Para configuração de 

responsabilidade civil extracontratual, há necessidade de se comprovar 

os seguintes requisitos: conduta humana, culpa, dano e nexo causal entre 

eles. Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, conclui-se 

que o sinistro ocorreu por culpa da parte requerida. No presente caso é 

incontroverso que o pneu do veículo da requerida estourou e os 

fragmentos atingiram o veículo da parte autora, causando prejuízos. Em 

que pese as alegações da requerida de que não houve qualquer conduta 

da ré para a ocorrência do estouro do pneu, tal fato não é suficiente para 

excluir a responsabilidade da requerida, uma vez que sua ocorrência é 

totalmente previsível e evitável com a regular adoção de medidas de 

manutenção preventiva. Sendo assim, comprovada a conduta ilícita da 

requerida, o dano com o conserto do bem e o nexo de causalidade entre a 

ação e o prejuízo, configura-se a responsabilidade civil do réu em reparar 

os danos causados, razão pela qual, a condenação em ressarcimento 

pelos danos materiais causados é medida que se impõe. No caso dos 

autos, restou comprovado o prejuízo material do autor no valor de R$ 

1.015,47 (um mil e quinze reais e quarenta e sete centavos) referente ao 

conserto do veículo, valor esse que deve ser ressarcido pela requerida. 

Assim, tenho que a indenização por danos materiais com base nos 

valores pagos pela autora para o conserto do veículo é a medida que se 

impõe. Entretanto, não há que se falar em indenização pelos danos 

materiais pela suposta desvalorização do veículo em razão do acidente, 

posto que a desvalorização do veículo não pode ser presumida, devendo 

ser plenamente comprovado nos autos, o que não ocorreu, pois a 

estimativa do valor do veículo na tabela FIPE não é suficiente a comprovar 

o suposto prejuízo. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. REVELIA. DANOS MATERIAIS. DESVALORIZAÇÃO DO 

VEÍCULO NÃO COMPROVADA MINIMAMENTE. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. Insuficiente a juntada da estimativa do valor de mercado 

do veículo pela tabela FIPE para fins de comprovação da desvalorização 

do bem. É do conhecimento geral que os veículos comercializados no 

estado do Rio Grande do Sul dificilmente são vendidos pelo preço da 

referida tabela, mas sim por valores inferiores, com o que não se pode 

fazer a relação da alegada desvalorização com o valor constante na 

tabela FIPE. A desvalorização do veículo, estimada pela parte recorrente 

em 10% da tabela FIPE, não pode ser presumida, razão pela qual se 

impunha a sua cabal demonstração, o que não se tem nos autos. A 

indenização é medida pela extensão do dano emergente que, no caso, 

relativamente à desvalorização do automóvel, não foi minimamente 

provada. Logo, improcedente o pedido de reparação por desvalorização 

do veículo. Também não demonstrada lesão aos direitos de personalidade 

dos autores ou mesmo consequência imaterial efetiva, o que não pode ser 

presumido pelo fato de a ré ter declinado número de telefone falso, 

dificultando ser encontrada pelos autores, fato que longe está de 

configurar prejuízos de ordem moral. Neste cenário de ausência probatória 

dos prejuízos extrapatrimoniais invocados, o juízo de improcedência é 

impositivo SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS, 

Recurso Cível Nº 71007000300, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

23/08/2017) No que concerne aos danos morais pleiteados, tenho que a 

situação vivenciada pelo autor, não é passível de indenização. Ademais, 

ausente qualquer comprovação de transtorno extraordinário, não havendo 

abalo físico/psíquico ou ofensa à esfera íntima de quaisquer das partes, 

que caracterize o dano extrapatrimonial, situação que força reconhecer a 

improcedência do pedido de dano moral. Em meu entender, os fatos 

descritos nos autos, por si só, não gera danos morais. O dano moral é 

exteriorizado por condutas que diminui a personalidade, ou desmoraliza os 

dotes do ser humano, assim definidos por Maria Helena Diniz, in Curso de 

Direito Civil Brasileiro, 7º volume, Responsabilidade Civil, editora Saraiva, 
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pág. 67/68, in verbis: O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a 

angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que 

sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem 

o conteúdo, ou melhor, a conseqüência do dano. A dor que experimentam 

os pais pela morte violenta do filho, o padecimento ou complexo de quem 

suporta um dano estético, a humilhação de quem foi publicamente injuriado 

são estados de espírito contingentes e variáveis em cada caso, pois cada 

pessoa sente a seu modo. O direito não repara qualquer padecimento, dor 

ou aflição, mas aqueles que foram decorrentes da privação de um bem 

jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. P. 

ex.; se vemos alguém atropelar outrem, não estamos legitimados para 

reclamar indenização, mesmo quando este fato nos provoque grande dor. 

Mas, se houver relação de parentesco próximo entre nós e a vítima, 

seremos lesados indiretos. Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão 

reclamar a reparação pecuniária em razão de dano moral, embora não 

peçam um preço para a dor que sentem ou sentiram, mas, tão-somente, 

que se lhes outorgue um meio de atenuar, em parte, as conseqüências da 

lesão jurídica por eles sofrida. (negritei). A jurisprudência é pacífica que 

só a dor real e profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos 

ou desgastes emocionais: Nem todo aborrecimento, insegurança ou 

desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo 

necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e 

contundente. (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - 

Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico). (grifei e negritei). O incômodo, 

preocupação, perda da tranquilidade, que passou o Reclamante pelo 

sinistro, em meu entender, constitui mero aborrecimento e desgaste 

emocional, e estes não são suficientes para gerarem danos morais. 

Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma 

circunstância e que o homem médio tem de suportar em razão de viver em 

sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações. Ante o 

exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida no pedido 

inicial, na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de CONDENAR o 

requerido, a pagar ao requerente o valor R$ 1.015,47 (um mil e quinze 

reais e quarenta e sete centavos), a título de danos materiais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados do evento danoso – 26/12/2016 – (súmula 43/STJ). Havendo 

pagamento espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos 

valores. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, forte no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95; Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006086-76.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 12.911,66; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EVELYN MEURA GOMES 

ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de Ação de RETENÇÃO ILEGAL DE PROVENTOS C/C 

Indenização por Danos Morais proposta por EVELYN MEURA GOMES 

ALMEIDA em desfavor do BANCO DO BRASIL, alegando que realizou a 

matrícula em um curso de ensino superior na UNIVERSIDADE DE 

CUIABÁ-UNIC, realizando financiamento de fundo estudantil – FIES, 

através do Requerido. Ocorre que trancou a matrícula e, 

consequentemente o financiamento. Entretanto, o Requerido se nega a 

cancelar o contrato de financiamento e ainda debitou do seus proventos o 

valor total de R$ 2.911,66 (dois mil e novecentos e onze reais e sessenta 

e seis centavos), de abril a agosto /2017 de sua conta corrente. Pugnando 

ao final, pelo cancelamento do contrato de financiamento do FIES e a 

restituição do valor aprovisionado na conta corrente em dobro e bem como 

pugnou ainda pela condenação da empresa reclamada a reparação por 

danos morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2. A 

reclamada arguiu, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva. In casu, 

rejeito a preliminar, uma vez que, o banco reclamado que debitou da conta 

o valor indevido e emitiu o contrato assinado pela requerente, devendo por 

assim a reclamada ser competente para responder pela inscrição objeto 

desta. O Requerido arguiu preliminar de incompetência da Justiça Estadual, 

pois é necessário o litisconsórcio do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação, atraindo, pois, a competência da Justiça Federal. Entretanto, 

desnecessário que o FNDE ocupe o polo passivo nos casos de rescisão 

do contrato, pois é mero agente operador do FIES. Neste sentido: Ementa 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – FUNDO DE 

FINANCIAMENTO AO ESTUDANETE DO ENSINO SUPERIOR – FIES – 

LEGITIMIDADE PASSIVA – AGENTE FINANCEIRO – COMPETÊNCIA JUSTIÇA 

COMUM – FNDE – MERO GESTOR. 1. O Banco do Brasil, na condição de 

agente financeiro do FIES, detém legitimidade passiva para figurar em 

demandas de rescisão de contrato do FIES, conforme artigo 6º da Lei nº 

10.260/2001, com redação dada pela Lei 12.202/2010 (Precedentes do 

TRF1). 2. Desnecessário que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) ocupe o polo passivo da lide, pois é mero agente 

operador do FIES, razão pela qual compete à Justiça Comum o 

processamento e julgamento do feito. 3. Deu-se provimento ao agravo de 

instrumento. (TJDF. AGI 20140020298725 DF 0030425-53.2014.8.07.0000. 

Relator: Sérgio Rocha. Publicado: 22.01.2015). Por essa razão, rejeito a 

preliminar suscitada. A preliminar de ausência de documentos 

indispensáveis a propositura da ação, se confunde com o mérito da 

presente demanda devendo por assim com esse ser analisado. 3. 

Superada as preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção 

de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a pretensão merece 

Juízo de Procedência. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia ao Requerido comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. Em contestação, o Requerido alega, 

genericamente, que não agiu ilicitamente, tampouco causou danos a parte 

autora, inexistindo o dever de indenizar. Entretanto, não justificou a 

negativa em cancelar o contrato da autora, requerido em abril/2017, 

conforme documento juntado. O Requerido, na condição de agente 

financeiro do FIES, é o executor do contrato estudantil e tem o dever de 

gerenciar os contratos, seja na fase de concessão, renovação ou 

cancelamento. Não há como imputar à autora o débito contratual, face ao 

requerimento comprovado de cancelamento. A recusa injustificada em 

fazê-lo evidencia a falha na prestação de serviço ofertado pelo 

Requerido. Repetição de indébito. Havendo valor pago a maior ou 

indevidamente, conforme preconiza o artigo 876 do Código Civil, todo 
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aquele que receber quantia indevida, tem a obrigação a restituí-la. Assim 

sendo, importante consignar que, nos termos do artigo 940 do Código Civil 

e 42, parágrafo único, do CDC, a restituição deve ser em dobro caso o 

credor tenha agido com má-fé. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO 

CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, 

parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé 

do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição 

simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve 

ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na 

modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no 

REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) Em análise do caso concreto, 

considerando o recebimento da parte promovida do valor de R$ 2.911,66 

(dois mil e novecentos e onze reais e sessenta e seis centavos), de forma 

indevida, com já apontado no tópico antecedente, inevitável à restituição. 

Além da restituição, nota-se que o recebimento indevido foi ocasionado em 

decorrência de cobrança abusiva, sendo presumida a sua má-fé e, 

consequentemente, a repetição de indébito deve ocorrer de forma 

dobrada. Dano moral No que tange ao pedido de danos morais, tenho que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante, e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a 

lide administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 

o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. 

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DISPOSITIVO. Ante o exposto, opino por julgar procedente a 

pretensão contida na inicial para o fim de RESCINDIR O CONTRATO desde 

10/05/2014; condenar as partes promovidas pagar a parte promovente a 

quantia de R$5.823,32(cinco mil e oitocentos e vinte e três reais e trinta e 

dois centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (data da última parcela 

paga,(01/08/2017), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;; e CONDENAR a 

parte reclamada a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. “Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição”. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 8 de 

maio de 2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002794-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARTINS DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo nº 1002794-83.2017.8.11.0006 Vistos etc., Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DO DÉBITO E DANOS MORAIS C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por EVA MARTINS DE PAULA contra 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que a 

parte autora alega que no mês 04/2017 a requerida enviou fatura em sua 

residência, na qual consta o valor de R$ 916,62 (novecentos e dezesseis 

reais e sessenta e dois centavos), demonstrando que a leitura realizada 

constatou consumo de 1173 kWh. Sustenta que não há razão alguma para 

o valor da fatura estar excessivo, tendo em vista que não alterou seus 

usos habituais de energia elétrica em sua residência, e ao tentar 

solucionar o caso junto à requerida, não obteve êxito. Ao final requer seja 

julgado procedente o pedido a fim de declarar inexigível o valor cobrado 

indevidamente pela Reclamada no valor de R$ 916,62 (novecentos e 

dezesseis reais e sessenta e dois centavos) referente ao serviço de 

energia elétrica do mês 04/2017, devendo ser cobrado o valor referente à 

média de consumo mensal da Reclamante, qual seja R$ 305,32 (trezentos 

e cinco reais e trinta e dois centavos), bem como a condenação em danos 

morais. Posteriormente a parte autora manifestou informando que no mês 

de referência de 10/2017, foram cobrados 844 kwh, ou seja, R$ 703,3 

(setecentos e três reais e trinta centavos), e no mês de 11/2017, foram 

cobrados 615 kwh, o que equivale a R$ 530,9 (quinhentos e trinta reais e 

noventa centavos), o que ultrapassa a média de consumo de 347,75 kwh 

indicada na petição inicial. Primeiramente REJEITO a preliminar de 

incompetência arguida pela requerida, tendo em vista que a documentação 

acostada é suficiente para solucionar o ponto controvertido do processo, 

em especial se houve aumento abrupto dos valores lançados nas contas 

de energia da promovente. Ademais, eventual perícia se mostraria hábil a 

comprovar apenas a situação atual do relógio, e não pretérita, sendo a 

última essencial no caso dos autos, restando inócua a realização da 

referida prova. Não havendo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que 

autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Novo Código de Processo Civil. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, 

sendo devida a inversão do ônus da prova. Verifico dos autos que a parte 

promovente demonstrou a variação na cobrança da sua conta de luz, com 

um aumento que sustenta ser abusiva, na fatura de 04/2017 (1173 kwh no 

valor de R$ 916,62), do mês 10/2017 (844 kwh no valor de R$ 703,3), e no 

mês de 11/2017 (615 kwh no valor de R$ 530,90), o que ultrapassa a 

média de consumo, tendo em vista a comparação de seu consumo nos 

meses anteriores, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I do 

NCPC. A parte promovida, entretanto, apresentou contestação alegando 

que agiu em total cumprimento às normas legais previstas em nosso 

ordenamento jurídico, bem como nas disposições que disciplinam o setor 

elétrico, expedidas pela ANEEL, e que a autora deixou de informar ou 

demonstrar efetivamente qualquer indício de ilegalidade na cobrança. 

Defende a requerida que existem inúmeras possibilidades para o aumento 

do consumo em uma residência, sem que o fato gerador seja um defeito 

no medidor de energia elétrica, não havendo que se falar em erros de 

leitura, ou qualquer outro procedimento que ensejasse cobrança em 

excesso, nenhuma irregularidade há em seu faturamento. Em que pese às 
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alegações da parte promovida, entendo que a sua alegação não comprova 

a existência de fator que autorize a elevação no consumo de energia 

elétrica em valor superior ao consumo mensal até então cobrado, fato que 

lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do NCPC. No caso dos autos, 

conforme histórico de contas trazido pela autora e pela requerida, resta 

patente que a leitura foi realizada mensalmente, e verifica-se que houve 

um aumento exagerado no valor da fatura de energia elétrica relativa ao 

meses contestados, se comparado com a média mensal dos meses 

anteriores e com o consumo do mês posterior. Para justificar o consumo 

apurado, a concessionária deveria ter apresentado nos autos estudo 

técnico demonstrando que o valor cobrado é compatível com os 

eletroeletrônicos existentes na Unidade Consumidora em questão, o que 

não fez. Desta forma, diante da ausência de provas, segundo as regras 

de hermenêutica, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o 

encargo probatório, presumindo que o faturamento foi efetivamente 

excessivo por não ser compatível com o consumo médio do reclamante. A 

jurisprudência é pacífica no sentido de que a elevação do consumo de 

energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a 

revisão dos valores constantes da fatura, devendo ser respeitada a média 

das últimas faturas. Nesse sentido: ENERGIA ELÉTRICA - REVISÃO DE 

FATURA EMITIDA EM VALOR MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO 

DA UNIDADE CONSUMIDORA - CORTE DO FORNECIMENTO - 

CONSUMIDOR ATÉ ENTÃO EM DIA COM AS FATURAS - CONDENAÇÃO 

EM REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - 

ABUSIVIDADE DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA - DEVER DE INDENIZAR QUE DECORRE DO FATO, 

DISPENSADA A COMPROVAÇÃO DO DANO, QUE NO CASO SE PRESUME 

- RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ACRESCENTAR INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL À CONDENAÇÃO. A indenização por dano moral é 

devida em face da caracterização do ato ilícito. O corte abusivo de energia 

elétrica enseja a reparação do dano moral, diante da responsabilidade 

objetiva do fornecedor nos termos do artigo 14, do CDC. O valor deve ser 

módico para não ensejar enriquecimento ilícito, tanto mais quando o 

consumidor tem histórico, inclusive recente, de interrupção de energia 

elétrica por inadimplemento de outras faturas regularmente aferidas e 

cobradas. (TJ/MT. Número 1389. Ano: 2010. Rel. Dr. Eviner Valério). 

Destaco que apesar da possibilidade de majoração do consumo, mesmo 

porque é possível que em um mês se gaste mais em que outro, no caso 

dos autos, a elevação do consumo fora drástica, não sendo admissível e 

nem justificável, posto que destoante da razoabilidade. Sendo assim, 

impõe-se a declaração de inexigibilidade parcial do débito referente aos 

meses 04/17, 10/17 e 11/17, ante o aumento exorbitante do valor cobrado, 

sem a devida comprovação pela requerida do efetivo consumo por parte 

do autor. Portanto, deverá a requerida emitir nova fatura para os referidos 

meses, utilizando-se da média aritmética mensal dos últimos 03 (três) 

meses anteriores àqueles. Sendo assim, para a emissão de nova fatura 

referente ao mês 04/17 deve-se utilizar a média apurada entre os meses 

01/17 a 03/17, e para as novas faturas dos meses 10/17 e 11/17, deve-se 

apurar a média dos meses 07/17 a 09/17. Com relação aos danos morais, 

entendo que no caso em apreço houve falha na prestação do serviço, 

considerando que além da cobrança indevida em valor exorbitante, houve 

corte no fornecimento de energia com relação à uma das faturas 

discutida, ensejando a responsabilização objetiva. Constitui-se, pois, no 

caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos 

morais. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial para: DECLARAR a inexigibilidade parcial dos débitos relativos ao 

meses 04/17, 10/17 e 11/17, que deverão ser substituídas por novas 

faturas que estejam em conformidade com o consumo médio mensal dos 

últimos 03 (três) meses anteriores àquele mês, sendo para a nova fatura 

referente ao mês 04/17 deve ser apurada a média entre os meses 01/17 a 

03/17, e para as novas faturas dos meses 10/17 e 11/17, deve-se apurar 

a média dos meses 07/17 a 09/17. CONDENAR a reclamada a pagar à 

parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; CONFIRMO a 

antecipação de tutela concedida. Havendo o pagamento espontâneo, 

deve-se proceder ao imediato levantamento dos valores. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de 

Oliveira Pains Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010267-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS EHLE NODARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT0005433A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010267-35.2016.8.11.0006 Vistos etc., A obrigação foi 

devidamente satisfeita, conforme faz prova documento acostado em ID. 

9454325. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

Ante o exposto, declaro extinta a presente, com fundamento no art. 924, II 

c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Arquivem-se. P. I. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003286-75.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MORAES DE OLIVEIRA GALEANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003286-75.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCILENE MORAES DE 

OLIVEIRA GALEANO em desfavor de SAEC – SERVIÇOS DE AGUA E 

ESGOTO DE CÁCERES, alegando que pagou a fatura de agua referente ao 

mês 01/2017, entretanto, teve o fornecimento suspenso sob a alegação 

de inadimplemento desta. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Ademais, as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo julgamento 

antecipado da lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia ao 

Requerido comprovar os fatos extintivos de sua reponsabilidade. O 

Requerido alega que a suspensão foi realizada porque o código de barra 
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do comprovante de pagamento é divergente da fatura. Entretanto, a parte 

autora juntou aos autos comprovante de pagamento da fatura em 

discussão no dia 19.01.2017, data anterior ao vencimento. Ademais, o 

print juntado no ID 9744242 demonstra que o sistema do Requerido teve 

ciência do pagamento em tempo hábil, sendo injustificada a suspensão do 

serviço. Outrossim, eventual falha no sistema bancário de compensação 

de títulos, acarretando a ausência de repasse da quantia paga à credora, 

não pode ser imputada à autora, constituindo verdadeiro fortuito interno, 

na medida em que se liga aos riscos da atividade bancária. Se a empresa 

credora não recebeu o valor pago, não foi por inadimplemento do 

consumidor, de modo que este não pode arcar com os ônus de problemas 

que eventualmente surjam na arrecadação do crédito. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - 

AUSÊNCIA DE REPASSE PARA A INSTITUIÇÃO CREDORA - DANO MORAL 

- CONFIGURADO - REDUÇÃO DESCABIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A 

negativação realizada indevidamente, por si só, caracteriza dano moral 

passível de reparação pecuniária. - Eventual falha no sistema bancário de 

compensação de títulos, acarretando a ausência de repasse da quantia 

paga à instituição financeira credora, não pode ser imputada ao 

consumidor, configurando fortuito interno, na medida em que se liga aos 

riscos da atividade bancária. - A indenização por dano moral deve ser 

fixada em valor suficiente apenas para reparar o dano, como se extrai do 

art. 944, caput, do Código Civil. - Se o valor da indenização se mostra 

compatível com o dano causado, não merece alteração.” (TJ-MG - AC: 

10572140011790001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

22/02/0015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

09/03/2015). ação declaratória e indenizatória. consumidor. energia 

ELÉTRICA. inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. comprovação do 

pagamento. possível falha no repasse pelo órgão arrecadador que não 

pode ser imputada ao consumidor. desconstituição das dívidas. dano 

moral configurado. quantum mantido. juros moratórios incidentes a partir 

da data do evento danoso. recurso desprovido. (TJRS. RI 

0005203-54.2017.8.21.9000. Relator: cleber augusto tonial. julgado em 

09.03.2017). Sendo assim, inequívoco os danos causados ao autor, que 

teve a suspensão de serviço essencial suspenso sem ter dado causa ao 

mesmo, portanto, a reparação pelos danos morais é medida que se impõe. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) CONDENAR o reclamado a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005830-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIELE DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Secretário de Saúde do Município de Cáceres (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005830-36.2017.8.11.0006. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GREICIELE DA SILVA GOMES Parte Ré: REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CÁCERES PROJETO DE SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

Visto etc... Cuida-se de embargos de declaração em que a parte 

embargante alega divergência quanto ao nome do remédio concedido na 

sentença, pugnando pelo acolhimento dos presentes embargos para fazer 

constar no processo o nome correto e a forma de aplicação do fármaco 

ENOXAPARINA 40 MG /AMP. AO DIA, POR TODA A GESTAÇÃO. Conheço 

do recurso porquanto tempestivamente interposto. O reclamante promoveu 

a demanda contra O ESTADO DE MATO GROSSO e o Secretário de Saúde 

do Município de Cáceres, o equívoco deu-se com a sentença, que fez 

constar na parte sucinta do relatório o leite NUTREN SENIOR 380G, 3º latas 

por mês, frascos para a dieta enteral 300 ml , sendo 30 unidades ao mês. 

Logo, mostra-se imperativo OPINAR pelo acolhimento dos presentes 

embargos de declaração para dar-lhes PROVIMENTO, consertando o erro 

material, determinar a alteração do fármaco ENOXAPARINA 40 MG /AMP. 

AO DIA, POR TODA A GESTAÇÃO, tendo em vista que este é para evitar 

aborto ou morte fetal, conforme petição inicial de ID 9981790, 

asseverando-se que o erro material que não tem a propriedade de alterar 

a substância do julgado JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MERITO. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 9 de maio de 

2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005571-41.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO DA CONCEICAO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005571-41.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LAURINDO DA CONCEICAO 

SOARES REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Inicialmente, registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

no Id. 11502134 e o Requerente impugnou no Id. 11543007. Fundamento e 

Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por danos morais, ajuizada por Laurindo da Conceição 

Soares em face de Itaú Unibanco Holding S.A., devidamente qualificados 

nos autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF indevidamente 

negativados no valor de R$ 492,81 referente ao contrato nº. 

000000032242059 nos órgãos de restrição ao crédito, por suposto débito 

existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 9868535 o extrato 

Acerta Essencial - Boa Vista/Administradora do SCPC, emitido através do 
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site https://consumer.bvsnet.com.br/FamiliaAcertaPFWeb/imprimir, datado 

de 05.09.2017. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e que 

nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e que esta negativação 

está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar compras no 

crediário, e ao final pleiteia pela procedência da ação. Realizada no Id. 

11446956 em 23.01.2018, a audiência de conciliação, a qual restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez, na 

contestação apresentada no Id. 11502134 a Requerida, em sede de 

preliminar contestou pela necessidade de perícia grafotécnica, bem como 

pela litispendência entre a presente ação e a Ação nº. 

8025490-06.2017.811.0002, a qual tramita perante o Juizado Especial do 

Cristo Rei de Várzea Grande/MT, e, no mérito em suma contestou pelo 

exercício regular do direito, tendo em vista a existência contratual entre as 

partes mediante abertura de conta corrente nº. 0125454, agencia 0527, 

aberta desde 09.12.2011, e para provar anexa os extratos, Id. 11502247, 

e diante da contratação consta do contrato anexo a assinatura do 

Requerente, Id. 11502176, através da Proposta de Abertura da Conta 

Universal Itaú e de Contratação de Serviços – PF e da cópia da Carteira de 

Identidade e CPF, contesta mais que o valor contestado se refere ao 

Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento nº. 322452059, firmado 

entre as partes em 28.02.2012, no valor de R$ 4.000,00, divididos em 44 

parcelas de R$ 164,27, Id. 11502186, contestou mais pela litigância de 

má-fé, tendo em vista que a parte alterou a verdade dos fatos, e ao final 

contesta pela improcedência da ação. Na impugnação apresentada no Id. 

11543007, a parte Requerente impugna pela necessidade de perícia 

grafotécnica, vez que desconhece a assinatura aposta no contrato, e 

impugna pela extinção do feito sem resolução do mérito. No Id. 11543013, 

a parte Requerente faz pedido de desistência da ação, diante da 

necessidade de perícia grafotécnica. Pois muito bem, ao acessar o 

sistema PROJUDI e analisar o Processo nº. 8025490-06.2017.8.11.0002, 

informado pela Requerida, o qual está em tramite no Juizado Especial 

Cristo Rei em Várzea Grande/MT, observo que o débito e o contrato lá 

discutidos referem-se aos mesmos discutidos nestes autos. Cabe 

destacar, que Ação 8025490-06.2017.8.11.0002 foi proposta e distribuída 

em 03.07.2017 e sentenciada em 25.09.2017 e homologada em 

26.09.2017, sendo julgada improcedente a ação e posteriormente a 

sentença de improcedência foi confirmada pela Turma Recursal Única em 

06.03.2018, e a presente ação 1005571-41.2017.8.11.0006 foi proposta e 

distribuída em 14.09.2017, ou seja, quando do ajuizamento da presente 

demanda, já tramitava outra ação com as mesmas partes, mesma causa 

de pedir e mesmo objeto. Todavia, a referida Ação 

8025490-06.2017.8.11.0002, foi julgada improcedente, bem como a parte 

foi condenada em litigância de má-fé, através da sentença proferida em 

25.09.2017 e homologada em 26.09.2017 e posteriormente confirmada 

pela Turma Recursal Única em 06.03.2018, encontrando-se a ação 

arquivada em 07.05.2018. Assim diante das circunstancias, não restam 

dúvidas quanto às alegações contidas na contestação, em especial, com 

relação à litispendência, ou seja, são verdadeiras, motivo pelo qual o 

presente processo merece ser extinto, em razão de tramitar ao mesmo 

tempo ações idênticas, prevalecendo-se neste caso a litispendência. 

Diante do exposto, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução 

do mérito, frente a litispendência, com fundamento no artigo 485, inciso V 

do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença 

ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Togado(a). Joslaine Santos de Souza Juíza 

Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema 

PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002615-86.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIANA LAURA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1002615-86.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que a sentença 

alegando que esta deixou de comprovar o fundamento dos danos morais, 

ademais a Embargante localizou contrato em nome da embargada, que ora 

junta. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos 

de admissibilidade. É certo que até a prolação da sentença a Embargante 

não produziu provas que ensejasse na improcedência da ação, uma vez 

que só agora a Requerida junta aos autos cópia do contrato. Se houve 

omissão esta foi da Requerida, uma vez que não se pode fundamentar a 

sentença em “achismo”. Assim, os embargos de declaração não 

constituem via processual adequada para a rediscussão do julgado 

recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando que o 

maculem, ainda que existentes. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM OLIVEIRA COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1000079-68.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo em audiência de Conciliação. Assim, 

homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007429-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELISMINO EVILASIO ARDAIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1007429-10.2017.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo, conforme Instrumento Particular de 

Confissão de Dívidas e Outras Avenças juntado no ID 12571255. Assim, 
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homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003636-97.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1003636-97.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que a sentença 

é omissa, pois decretou a revelia da Requerida, condenando-a ao 

pagamento de danos morais, fundamentando em ausência de provas. 

Aduz, ainda, que não ficou comprovado nos autos a ocorrência de danos 

morais. Argumenta que a os efeitos da revelia são relativos e apresenta 

contrato realizado entre as partes. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que a Requerida compareceu à audiência, entretanto, não 

apresentou contestação. É certo que os efeitos da revelia são relativos, 

entretanto, até a prolação da sentença não houve elementos capazes de 

relativizá-los. Assim, os embargos de declaração não constituem via 

processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido 

CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES 

PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e os seus 

demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005195-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA LUCIANE AMANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005195-55.2017.8.11.0006 REQUERENTE: FLAVIA LUCIANE AMANCIO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais, 

ajuizada por Flavia Luciane Amancio em face do Banco Bradescard S.A., 

devidamente qualificados nos autos. No Id. nº 11118672, a parte 

Requerente pugnou pela desistência da ação. Vieram os autos conclusos, 

evento 14248485. Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico 

que realmente a parte Requerente pleiteia pela desistência da ação nos 

termos do artigo 485, VIII, do NCPC, sendo assim a extinção do processo é 

medida que se impõe. Dispõe o artigo 485, inciso VIII do NCPC: Artigo 485 

NCPC. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII. homologar a 

desistência da ação. Neste sentido, “a desistência da ação não induz, 

necessariamente, a renúncia ao direito material em disputa, a menos que o 

autor faça expressa referência ao fato, através de petição dirigida ao 

juízo. (...), o Novo CPC prevê que a extinção do processo sem a resolução 

do seu mérito não decorre da desistência da ação, mas da homologação 

da desistência, através de sentença terminativa. A desistência depende 

da outorga de poderes especiais ao advogado que subscreve a petição 

em nome do autor (art. 105).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 

Misael Montenegro Filho, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, São 

Paulo, Atlas, 2016, pág. 461). Diante do exposto, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO do Pedido de Desistência da Ação, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Togado(a). Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007496-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1007496-72.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. A parte Autora 

manifestou a desistência em dar continuidade no presente feito em 

audiência de Conciliação. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 485, VI do CPC; b) Submeto o presente projeto de sentença a 

juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e 

art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Victor Olavo 

da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001972-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001972-31.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ANA MARIA DE MORAES 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Dívida c.c. Indenização por Danos Morais, 
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ajuizada por Ana Maria de Moraes em face de Natura Cosméticos S.A., 

devidamente qualificadas nos autos. No Id. 11122566 consta o Termo de 

Audiência de Conciliação datado de 12.12.2017, onde por sua vez as 

partes não se fizeram presentes. Contudo, em 13.12.2017 a parte 

Requerente pugnou pela desistência da ação, Id. 11111428. Todavia, em 

21.12.2017 a parte Requerida apresentou contestação Id. 11244103 e por 

sua vez a Requerente impugnou em 26.01.2018, Id. 3072239. Ressalto que 

a defesa foi apresentada após o pedido de desistência. Vieram os autos 

conclusos, evento 14247928. Fundamento e decido. Compulsando os 

autos, verifico que realmente a parte Requerente pleiteou pela desistência 

da ação nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC e Enunciado nº. 90 

FONAJE, abaixo transcritos: Artigo 485, inciso VIII do NCPC: Artigo 485 

NCPC. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII. homologar a 

desistência da ação. ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem 

a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária Neste sentido, “a desistência da ação não induz, 

necessariamente, a renúncia ao direito material em disputa, a menos que o 

autor faça expressa referência ao fato, através de petição dirigida ao 

juízo. (...), o Novo CPC prevê que a extinção do processo sem a resolução 

do seu mérito não decorre da desistência da ação, mas da homologação 

da desistência, através de sentença terminativa. A desistência depende 

da outorga de poderes especiais ao advogado que subscreve a petição 

em nome do autor (art. 105).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 

Misael Montenegro Filho, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, São 

Paulo, Atlas, 2016, pág. 461). Sendo assim a extinção do processo é 

medida que se impõe, diante do requerimento expresso no Id. 11111428, 

pela Requerente. Posto isso, opino pela HOMOLOGAÇÃO do Pedido de 

Desistência da Ação, e, por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Novo Código de Processo Civil e Enunciado 90 do FONAJE. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o 

projeto de sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Togado(a). Joslaine 

Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010976-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REIKO GISELE HAYASHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010976-70.2016.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Extrai-se dos 

autos que houve cumprimento da obrigação imposta em sentença. Assim, 

julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento 

no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007324-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR INACIA DE SOUZA MESSIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1007324-33.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por LUCIMAR 

INÁCIA DE SOUZA MESSIAS em face de OI S/A, alegando que contratou 

serviço da Requerida com o objetivo de instalação de internet. Entretanto, 

foi informada que para a instalação destes serviço seria necessária a 

contratação de telefone fixo. Ocorre que apenas o telefone fixo foi 

instalado; a internet nunca o foi. Narra que após a emissão da primeira 

fatura no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco Reais), desinstalou o 

telefone e não o utilizou, no entanto, a Requerida emitiu fatura com 

ligações, inclusive, que teriam sido realizadas entre 0:00 – 04:00 horas, as 

quais afirma que não realizou. Prossegue informando que foi ao PROCON 

e a atendente ligou para a Requerida solicitando o cancelamento da linha 

telefônica, ocasião em que ficou acordado que seria emitida fatura parcial 

do período 26.08.2017-04.09.2017. Contudo, a Requerida emitiu de período 

integral. De plano, passo ao julgamento antecipado da lide, com 

fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A requerida sustenta que não cometeu nenhum ilícito; os 

serviços foram disponibilizados à autora e não houve cobrança por 

serviço não utilizado. A parte autora contratou os serviços da OI via 

telefone, portanto, cabia à Requerida apresentar as gravações do 

contrato, no intuito de elucidar se haveria interesse da autora em 

contratá-la caso fosse esclarecido a impossibilidade de instalação da 

internet. Somente a Requerida detém conhecimento técnico para verificar 

quais locais comportam instalação de internet. De antemão a Requerida 

sabe se há disponibilidade de portas ou não, de forma que não há 

justificativa para omitir essa informação da autora, que criou expectativa 

de receber um serviço ofertado pela Requerida. No caso em tela, a 

reclamada incorreu em falha na prestação de serviço por não ter prestado 

todas as informações necessárias à parte autora. Assim, restaram 

ausentes informações claras e precisas ao consumidor, descumprindo o 

dever de informação. O autor não pode ser prejudicado pela má 

administração da Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço 

hipótese que configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral 

in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e 

que, por isso, não necessita de demonstração específica. Tratando-se de 

responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao consumidor, demonstrar o 

fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. Contudo, na hipótese vertente, 

como se trata de indenização por DANOS MORAIS, eis que não se 

depreende qualquer dano material, basta à vítima positivar a existência de 

ato capaz de lhe provocar abalo psicológico, de forma a influenciar 

negativamente em sua esfera íntima, além da normalidade. Nesse passo, 

verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar 

frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes 

cotidianas a que somos todos suscetíveis. Tal conduta é reprovável, e 

merece reprimenda, até mesmo para evitar a reiteração de tais práticas no 

futuro. Trata-se da aplicação da função exclusivamente punitiva e 

dissuasória da ré. Desta feita, a indenização deve ser fixada seguindo os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, guardando, ao mesmo 

tempo, um caráter pedagógico, a fim de punir a as reclamadas pela 
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conduta reprovável praticada, evitando que seja cometida novamente. 

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum 

indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela razoável, diante do 

caráter eminentemente pedagógico da medida. Com relação ao pedido de 

danos materiais, tenho que indevido o ressarcimento, pois a autora não 

comprovou que tenha efetivamente pago os valores cobrados. POSTO 

ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 

487, I, do CPC, para: a) Confirmar a liminar deferida; b) CONDENAR a 

Requerida ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da 

CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e 

juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ; c) 

DECLARAR a inexistência do débito aqui discutido. Deixo de condenar em 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95; Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

URSULINA DA CRUZ BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA OAB - MT0012830A (ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010097-63.2016.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA) ajuizada 

por URSULINA DA CRUZ BARROS em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES, em que a autora afirma que 

apresenta deformidade com genuvalgo em ambos os joelhos e que já foi 

realizada cirurgia deosteotomia tibial varizante com correção de 15 graus 

de deformidade do joelho esquerdo, mas que é necessário cirurgia de 

osteotomia no fêmur para conseguir a correção total da deformidade no 

membro, e que solicitou em 30/06/2015 à Secretaria Estadual de Saúde a 

realização de tal procedimento, mas não foi atendida. A inicial veio 

acompanhada dos seguintes documentos: documentos pessoais, 

declaração de hipossuficiência, relatório médico, protocolo de solicitação 

para procedimento cirúrgico, resultado de ressonância magnética do 

joelho esquerdo e orçamento. A liminar foi deferida determinando que os 

requeridos submetam a paciente URSULINA DA CRUZ BARROS ao 

procedimento de cirurgia de osteotomia no fêmur esquerdo, adotando 

imediatamente todas as providências necessárias para tal, com internação 

em hospital público que disponha de equipe especializada e estrutura 

física adequada, conforme prescrição médica para tratamento clínico e 

assim prosseguir com seu tratamento de sua enfermidade, inclusive aos 

exames médicos que se fizerem necessários, devendo arcar com os 

custos de transporte do paciente, e, caso não haja disponibilidade de 

médicos especialistas através do Sistema Único de Saúde, deverá ser 

realizada em Unidade de Saúde particular, a expensas dos requeridos. É o 

necessário. Decido. Tratando-se de matéria que independe da produção 

de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Em análise dos autos depreende-se que a necessidade 

de realização de cirurgia de osteotomia no fêmur esquerdo, conforme 

prescrição médica. No entanto, a Requerente não tem condições 

financeiras para pagar pela realização da cirurgia. É entendimento pacífico 

que os Entes Federativos não podem se omitir diante do atendimento à 

saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os 

direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal 

de garantir a todos o direito à vida e à saúde, bem como o acesso 

universal e igualitário aos serviços necessários à sua proteção. O direito à 

saúde configura direito fundamental, o que exige do Estado, no âmbito 

federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações 

positivas. Outrossim, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe ao 

Poder Público a obrigação de conceder, àqueles que o necessitarem, 

tratamento médico-hospitalar hábil à garantia de sua vida, pressuposto da 

própria existência do Estado Democrático de Direito. O Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme as seguintes ementas: “REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO 

MÉDICO. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA RATIFICADA. 1. A saúde e 

a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da 

República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas. 2. O poder 

público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, 

dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para 

custear o seu tratamento.” (Reexame Necessário n.º 16161/2011, Quarta 

Câmara Cível, Des. Rel. Gilberto Giraldelli, data do julgamento 07/06/2011).” 

"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamento para 

tratamento de diabetes - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da 

Constituição da República – Sentença mantida - Recurso de apelação 

desprov ido .  (TJ-SP -  APL:  00103165920138260053 SP 

0010316-59.2013.8.26.0053, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de 

Julgamento: 23/06/2015, 12ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 23/06/2015).” Destarte, da forma que se apresenta a situação, 

em que restou sobejamente evidenciado que a parte autora encontra-se 

acometida de doença que pode catalisar intensas/graves consequências 

à sua saúde, como forma de emprestar efetividade à regra constitucional 

que consagra o direito à saúde, considero que, a procedência do pedido 

formulado, nos moldes em que foi deduzido, é medida que se impõe. Friso, 

ainda, que os Requeridos, compõem a universalidade do sistema de saúde 

e têm a obrigação constitucional de preservar a vida e a saúde da autora 

sendo inconcebível que fundamente sua defesa em problemas meramente 

burocráticos e orçamentários, não havendo que se falar em ilegitimidade 

passiva ou falta de interesse de agir dos requeridos. Diante do exposto 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial nos moldes 

requeridos pela parte autora, confirmando a liminar proferida. Por 

consequência, julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 60 (sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 

P.R.I. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012668-41.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA MARIA DO AMORIM SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8012668-41.2015.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA) ajuizada 

por MARGARIDA MARIA DO AMORIM SILVA em face do ESTADO DE 
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MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT, requerendo o fornecimento 

dos fármacos Condroprotetores (Ártico); Algi Articular; Ômega 3; 

Alopurinol/Zyloric 100mg; Addera D3 7000; Protetor Solar FPS 60; 

Dermovance S/Cetaphil Advanced em quantidades suficientes para o uso 

mensal consoante a posologia supra indicada, durante todo período em 

que se fizer necessário, conforme prescrição médica, pois a parte 

Requerente não possui condições financeiras de adquiri-los e o referidos 

medicamento são indispensáveis para o tratamento de sua saúde. A inicial 

veio acompanhada dos seguintes documentos: documentos pessoais, 

declaração de hipossuficiência, receitas médicas, laudos médicos 

informando a necessidade do uso do medicamento, declaração da 

secretaria de saúde municipal de não ser contemplado pelo componente 

solicitado, e orçamento. A liminar foi deferida determinando que as 

requeridas forneçam à paciente MARGARIDA MARIA DO AMORIM SILVA 

os medicamentos CONDROPROTETORES (Ártico, 01 sachê por dia), ALGI 

ARTICULAR (01 comprimido de 12 em 12 horas), ÔMEGA 3 (1 cápsula por 

dia), ALOPURINOL/ZYLORIC 100MG (01 comprimido por dia), ADDERA D3 

7000 (01 vez por semana), PROTETOR SOLAR FPS 60 (03 vezes ao dia) e 

DERMOVANCE S/CETAPHIL ADVANCED (durante a noite), pelo tempo que 

for necessário, e caso não haja disponibilidade do medicamento através 

do Sistema Único de Saúde, o fornecimento deverá ser realizado a 

expensas dos requeridos. O requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação que foi impugnada pela parte autora. O requerido Município de 

Cáceres, citado, não se manifestou nos autos. Entretanto, afasto os 

efeitos da revelia em face do Requerido, pois os mesmos não são opostos 

à Fazenda Pública: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. 

DESCABIMENTO. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO. DIREITO DE TODOS E 

DEVER DO ESTADO - ART. 196, CF. REVELIA. EFEITOS QUE NÃO SÃO 

OPOSTOS À FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARE REJEITADA. PARECER DA 

SES INDICANDO SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO. CONFIABILIDADE NA 

PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE. 1) Não se conhece da 

remessa necessária quando, nas ações de saúde, o valor da 

condenação, no caso de sentença líquida, for inferior a sessenta salários 

mínimos. 2) Restou comprovada a necessidade da parte autora de 

obtenção da medicação postulada para o tratamento da moléstia que lhe 

acomete, conforme atestado firmado por médico devidamente inscrito no 

CREMERS. Quem tem reais condições de avaliar a situação e de 

prescrever a medicação mais adequada é o médico com quem a paciente 

consultou e avaliou a situação em concreto. REEXAME NECESSÁRIO NÃO 

CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação e Reexame Necessário Nº 70069319549, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, 

Julgado em 11/08/2016). Tratando-se de matéria que independe da 

produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Pretende o Requerente a condenação dos 

Requeridos na obrigação de fazer consistente em fornecer medicamentos 

necessários ao seu tratamento que deve ser feito de forma contínua: 

Condroprotetores (Ártico) – 01 sachê dissolvido em água, uma vez ao dia; 

Algi Articular – 01 comprimido via oral de 12 em 12 horas; Ômega 3 – 01 

cápsula por dia; Alopurinol/Zyloric 100mg – 1 comprimido ao dia; Addera 

D3 7000 – 01 vez na semana; Protetor Solar FPS 60 – 3 vezes ao dia; 

Dermovance S/Cetaphil Advanced – passar à noite. Em análise dos autos 

depreende-se que a parte Requerente é portadora de lúpus eritematoso 

crônico (CID10 L93.1), colite ulcerativa (CID10 K51.0) e osteoporose (CID 

10 M80), sendo necessário para seu tratamento o uso dos medicamentos 

acima mencionados, conforme prescrição médica. No entanto, a 

Requerente não tem condições financeiras para adquiri-los. Ademais, 

conforme declaração da Secretaria Municipal de Saúde, os medicamentos 

não são contemplados pelo Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica, tampouco pela Farmácia Básica. É entendimento pacífico 

que os Entes Federativos não podem se omitir diante do atendimento à 

saúde, pois a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca, dentre os 

direitos sociais, a saúde e, em seu artigo 196, estabelece o dever estatal 

de garantir a todos o direito à vida e à saúde, bem como o acesso 

universal e igualitário aos serviços necessários à sua proteção. O direito à 

saúde configura direito fundamental, o que exige do Estado, no âmbito 

federal, estadual ou municipal, sua atuação por meio de prestações 

positivas. A solidariedade dos entes públicos na garantia do direito à 

saúde é matéria já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça quanto nas 

Cortes Superiores. Trata-se, de forma geral, de interpretação sistemática 

da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição 

Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que 

tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. Não há falar, 

portanto, em ilegitimidade passiva dos entes públicos ou impossibilidade de 

condenação solidária. Sendo assim, compete àquele contra quem for 

ajuizada a demanda a sua concessão, esteja ou não o medicamento 

incluído em sua respectiva lista. O entendimento é de que comprovada a 

necessidade do fornecimento de medicamento, bem como a carência 

financeira da parte, deve ser julgado procedente o pedido. Neste sentido: 

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

PRELIMINAR. INOCORRÊNCIA DE REVELIA. REJEIÇÃO. - Não houve 

aplicação dos efeitos da revelia em desfavor da Fazenda Pública, 

conforme alegado. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. 

REJEIÇÃO. MÉRITO. ESTADO E MUNICÍPIO. SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO 

DISPONIBILIZADO PELO SUS: DEPAKOTE ER (DIVALPROATO DE SÓDIO). 

DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PROVAS DA 

NECESSIDADE E DA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA 

AQUISIÇÃO. - O direito à saúde e a solidariedade dos entes públicos na 

sua garantia é matéria já pacificada tanto neste Tribunal de Justiça quanto 

nas Cortes Superiores. Trata-se de interpretação sistemática da legislação 

infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não 

sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus 

direitos fundamentais à saúde e à dignidade. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUBSTITUIÇÃO. - A medicação foi receitada com base em exame 

realizado na parte autora, sendo indicada para o seu caso específico, 

conforme atestado médico acostado, o que afasta os questionamentos 

sobre o tratamento ou mesmo a substituição. Ao depois, a afirmação do 

médico da parte autora não pode sucumbir diante de afirmação em 

abstrato de possibilidade de utilização de medicamento diverso. 

DENOMINAÇÃO COMUM BRASILEIRA OU INTERNACIONAL. USO 

EXCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. - Reconhecida a possibilidade de 

fornecimento dos medicamentos postulados pelo nome comercial por 

outros, de acordo com a Denominação Comum Brasileira ou Internacional, 

que possuem o mesmo princípio ativo e dosagem, porém não de maneira 

exclusiva. Marca comercial que pode ser utilizada quando indisponíveis os 

medicamentos genéricos. CUSTAS PROCESSUAIS E DESPESAS 

JUDICIAIS. - Reconhecimento da isenção das pessoas jurídicas de direito 

público ao pagamento de custas e emolumentos, mantida apenas a 

exigibilidade do recolhimento das despesas judiciais, por força do 

julgamento da ADI 70038755864. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUMENTO DO 

VALOR NOMINAL. - Valor nominal dos honorários advocatícios devidos ao 

FADEP aumentado para melhor adequação. PRELIMINARES REJEITADAS. 

APELAÇÕES DOS DEMANDADOS PARCIALMENTE PROVIDAS. 

APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA, DE PLANO. (Apelação Cível Nº 

70067500165, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 27/11/2015) Friso, ainda, que os 

Requeridos, compõem a universalidade do sistema de saúde e têm a 

obrigação constitucional de preservar a vida e a saúde da autora sendo 

inconcebível que fundamente sua defesa em problemas meramente 

burocráticos e orçamentários. Destarte, da forma que se apresenta a 

situação, em que restou sobejamente evidenciado que o Representado 

encontra-se acometido de doença que pode catalisar intensas/graves 

consequências à sua saúde, como forma de emprestar efetividade à regra 

constitucional que consagra o direito à saúde, considero que, a 

procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi deduzido, é 

medida que se impõe. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na exordial, confirmando a liminar proferida, para determinar 

que os Requeridos forneçam à parte autora os medicamentos 

CONDROPROTETORES (Ártico, 01 sachê por dia), ALGI ARTICULAR (01 

comprimido de 12 em 12 horas), ÔMEGA 3 (1 cápsula por dia), 

ALOPURINOL/ZYLORIC 100MG (01 comprimido por dia), ADDERA D3 7000 

(01 vez por semana), PROTETOR SOLAR FPS 60 (03 vezes ao dia) e 

DERMOVANCE S/CETAPHIL ADVANCED (durante a noite), pelo tempo que 

for necessário, e assim prosseguir com seu tratamento de sua 

enfermidade. Por consequência, julgo extinto o processo, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo a liminar deferida 

nos autos. Sem custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o 

reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 

(sessenta) salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 
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Complementar Estadual nº 270/2007. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos em correição. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012626-89.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PROTEINAS MS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BIGOLIN ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURIVAL LINO DE LIMA FILHO OAB - MT0018518A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8012626-89.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO opostos por PROTEÍNAS MS LTDA em face de BIGOLIN 

ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA, alegando, em suma, que não houve 

qualquer relação comercial entre as partes, não havendo mercadoria 

enviada e recebida; não há aceite pela Embargante nas duplicatas 

executadas; excesso na execução, apresentando o valor de R$ 5.230,08 

(cinco mil e duzentos e trinta Reais e oito centavos) e inaplicabilidade de 

multa de 2% por ausência de previsão contratual. Dispõe o artigo 15, 

inciso II da Lei 5474/68: Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou 

triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos 

títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de 

Processo Civil ,quando se tratar: II - de duplicata ou triplicata não aceita, 

contanto que, cumulativamente: a) haja sido protestada; b) esteja 

acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e 

recebimento da mercadoria; Das provas produzidas nos autos, extrai-se 

que as duplicatas foram protestadas, instruído com nota fiscal e 

comprovante de entrega das mercadorias (ID 2754743), cujo documento 

supre o aceite nas mesmas. Assim, estão presentes todos os requisitos 

do título executivo, quais sejam, a liquidez, certeza e exigibilidade. No que 

tange ao excesso no valor da execução, razão assiste ao Embargante, 

conforme reconhecido pelo próprio Embargado em sua impugnação. 

Entretanto, deverá somar ao valor apresentado pelo Embargante as 

despesas com protestos no montante de R$ 483,84 (quatrocentos e 

oitenta e três Reais e oitenta e quatro centavos). Ainda, deverá ser 

excluído do cálculo a multa de 2% por ausência de previsão contratual. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos 

interpostos a fim de fixar o valor do débito em R$ 5.713,92 (cinco mil e 

setecentos e treze Reais e noventa e dois centavos). P. I. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002700-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADNELSON MARCEL CRUZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DO VALLE CAMPOS OAB - MT20751/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002700-72.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 4.416,48; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[DIÁRIAS E OUTRAS INDENIZAÇÕES]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADNELSON MARCEL CRUZ DE 

CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO PROJETO 

DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA 

PRÊMIO ajuizada por ADNELSON MARCEL CRUZ DE CAMPOS em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que era servidor público do Poder 

Judiciário para exercer o cargo de oficial escrevente e teve adquirido o 

direito ao gozo da licença premio pelo quinquênio trabalhado de 

19/09/2000 a 19/09/2005 e não tendo sido usufruída , foi convertida em 

pecúnia no dia 23/01/2013 conforme decisão no processo administrativo 

nº 23/2009, ID 218.168, no valor de R$ 4.416,48 ( quatro mil e 

quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), razão pela 

qual requer a indenização desta. É a suma do essencial. 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. 2. No 

que concerne a preliminar de Impugnação ao valor da causa, esta não 

merece acolhimento, uma vez que o enunciado 39 do FONAJE preleciona 

que: “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa 

corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido.” Neste caso não 

tem petição genérica o autor requer o valor da indenização referente à 

licença premio. 3. Superada a preliminar e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de Procedência. O requerente na presente ação 

esta cobrando o valor referente a licença premio já deferido em processo 

administrativo, mas não pago pelo requerido até a presente data. O 

Requerido, por sua vez, apresentou contestação afirmando não ser 

possível a procedência do pedido por ausência de respaldo legal, 

corroborado pelo entendimento jurisprudencial e doutrinário. É 

incontroverso que o autor não usufruiu da licença premio a qual fazia jus, 

no período aquisitivo. O tema já foi objeto de julgamento pelo STJ que 

firmou entendimento no sentido de que a licença prêmio não usufruída pelo 

servidor será convertida em pecúnia quando da aposentadoria: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICOFEDERAL. 

TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA 

TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSAO EM 

PECÚNIA. PRESCRIÇAO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA. 

RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 

1. A discussão dos autos visa definir o termo a quo da prescrição do 

direito de pleitear indenização referente a licença-prêmio não gozada por 

servidor público federal, ex-celetista, alçado à condição de estatutário por 

força da implantação do Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que 

a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o tempo de 

serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista 

deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e 

licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 

8.112/90. Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 

Quinta Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. 

Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; 

REsp 939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 

2/2/09; AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 

Quinta Turma, DJe de 29/9/08. 3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência 

desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição 

quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada 

e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo 

a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 

Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira 

Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 

Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues 

(Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; 

AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta 

Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves 

Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06. 4. Considerando que somente com a 
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aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito 

de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há 

que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, 

uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura 

da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco 

anos. 5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de 

controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 

8/STJ. 6. Recurso especial não provido”. (STJ - Resp nº. 1.254.456-PE - 

Ministro Relator BENEDITO GONÇALVES- Data da Publicação 29/09/2011). 

Do mesmo modo, esse tema já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, em sede de Repercussão 

Geral, ante a vedação do enriquecimento sem causa por parte da 

administração: Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 

Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros 

direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por 

aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do 

enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral 

reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte” (STF - ARE 

721.001 RG/RJ - Ministro Relator: GILMAR MENDES, DJe - 044 DIVULG 

06/03/2013 PUBLIC 07/03/2013). Assim, a procedência da pretensão é 

medida que se impõe. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO por JULGAR 

PROCEDENTE o pedido, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o 

requerido ao pagamento da licença prêmio não gozada, no valor de 

R$4.416,48 ( quatro mil e quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e oito 

centavos), aplicando correção monetária pelo índice IPCA-E desde 

23/01/2013 e juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança, a 

partir da citação válida. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração 

do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de abril de 

2018. Juíz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004478-43.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE MORAES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004478-43.2017.8.11.0006 REQUERENTE: CLAUDENICE MORAES DE 

ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c. Indenização por Danos Morais, ajuizada por 

Claudenice Moraes de Arruda em face da Vivo S.A., devidamente 

qualificados nos autos. No Id. 10744101, a parte Requerente pugnou pela 

desistência da ação. Realizada a audiência de conciliação em 22.11.2017, 

a Parte Requerente não se fez presente, ocasião em que a Requerida 

pleiteou pela extinção do feito sem julgamento de mérito, bem como seja 

aplicada a penalidade prevista no Enunciado 28 do FONAJE. Vieram os 

autos conclusos, evento 14225853. Fundamento e decido. Compulsando 

os autos, verifico que realmente a parte Requerente pleiteia pela 

desistência da ação, Id. 10744101, sendo assim a extinção do processo é 

medida que se impõe, nos termos do artigo 485, inciso VIII do NCPC: Artigo 

485 NCPC. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII. homologar a 

desistência da ação. Neste sentido, “a desistência da ação não induz, 

necessariamente, a renúncia ao direito material em disputa, a menos que o 

autor faça expressa referência ao fato, através de petição dirigida ao 

juízo. (...), o Novo CPC prevê que a extinção do processo sem a resolução 

do seu mérito não decorre da desistência da ação, mas da homologação 

da desistência, através de sentença terminativa. A desistência depende 

da outorga de poderes especiais ao advogado que subscreve a petição 

em nome do autor (art. 105).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 

Misael Montenegro Filho, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, São 

Paulo, Atlas, 2016, pág. 461). Deixo de aplicar a penalidade prevista no 

Enunciado 28 do FONAJE, diante do requerimento da parte Requerente, 

pela desistência da ação antes da realização da audiência de conciliação, 

conforme consta do requerimento datado de 17.11.2017, Id. 10744101. 

Diante do exposto, opino pela HOMOLOGAÇÃO do Pedido de Desistência 

da Ação, e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) 

Togado(a). Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000640-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000640-92.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EZEQUIEL DE SOUSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

8219684, e por sua vez a parte Requerente impugnou, Id. 8275827. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico 

c.c. Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais, ajuizada 

por Ezequiel de Sousa em face de Telefônica Brasil S.A. (Vivo S.A.), 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu 

nome e CPF indevidamente negativados em 02.04.2015 no valor de R$ 

129,31 - contrato nº. 0221022605, nos órgãos de restrição ao crédito, por 

suposto débito existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 

4698318 o extrato do SCPC, emitido através de informações confidenciais, 

datado de 17.01.2017. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e 

que nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras no crediário, e ao final pleiteia pela procedência da ação. 

Realizada no Id. 8265636 em 19.06.2017, a audiência de conciliação, a 

mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, tendo o 

feito o seu prosseguimento normal. Por sua vez, na contestação, Id. 

8219684, a Requerida contestou em sede de preliminar pela inépcia da 

ação, bem como pela juntada do comprovante de negativação no original, 

tendo em vista que a parte apresenta extrato emitido através de site 

confidencial, e no mérito, em suma contesta pela regular contratação e da 

existência de relação jurídica entre as partes, e ainda contesta pela 

possibilidade de fraude, pelo fato que a empresa foi vítima de 

estelionatários, bem como pela ausência de dano moral, haja vista que a 
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parte não comprova qual foi o constrangimento, contesta mais pela 

litigância de má-fé, pelo fato da parte alterar a verdade dos fatos, e ao 

final contesta pela improcedência da ação. Na impugnação a contestação, 

Id. 8275827, a parte Requerente, impugna o fato da Requerida, não trazer 

nenhum documento idôneo para comprovar a contratação, e ao final 

pleiteia pelo julgamento antecipado da lide e pela procedência da ação. 

Pois muito bem, conquanto tenha a parte Requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documentação assinada pela parte Requerente. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte 

Requerente para a referida contratação. A inserção do nome da 

Requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Por outro lado, no que concerne aos danos morais, em análise 

ao extrato juntado aos autos, verifica-se que a parte Requerente possui 

outras restrições, conforme consta do extrato do SCPC, emitido através 

de informações confidenciais, datado de 14.01.2017, Id. 4698318, 

aplicando-se assim a Súmula 385 do STJ. No entanto, a parte Requerente 

informa do ajuizamento da ação nº. 1000631-33.2017.8.11.0006, assim em 

pesquisa ao sistema do PJe, observo que realmente a parte Requerente 

ajuizou a referida Ação nº. 1000631-33.2017.8.11.0006 em desfavor do 

Banco Losango, a qual foi julgada improcedente, por outro lado em analise 

a outra negativação a parte não informa se ajuizou ação, sendo assim em 

pesquisa ao sistema do Pje, constato que em relação a negativação 

referente aos móveis Gazin a parte Requerente ajuizou a Ação nº. 

10000644-32.2017.8.11.0006, encontrando-se esta ação conclusa para 

decisão. Assim diante das restrições existentes no nome e CPF da 

Requerente, não se pode dizer moralmente atingido aquele que possui 

outras restrições, como as informadas no extrato do SCPC, anexado ao Id. 

4698318. Desse modo, não há o que se falar de abalo de crédito, e, 

consequentemente indenização por danos morais, diante da Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Portanto, não é possível reconhecer que o consumidor 

tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento 

vexatório ou humilhante, porque a situação não lhe seria incomum. Diante 

disso, opino pelo JULGAMENTO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão 

formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito mencionado na 

inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome e CPF da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito em relação à restrição 

discutida nesses autos, qual seja, no valor de R$ 129,31 - contrato nº. 

0221022605. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Togado(a). Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000109-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000109-06.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA BENEDITA CHAVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 9643540, no entanto a 

Requerente não impugnou. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais, ajuizada por Maria Benedita Chaves 

Campos em face de Telefônica Brasil S.A. (Vivo S.A.), devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve seu nome e CPF 

indevidamente negativados em 12.12.2015 no valor de R$ 151,37 - 

contrato nº. 0246293807, nos órgãos de restrição ao crédito, por suposto 

débito existente perante a Requerida, conforme junta no Id. 4564998 o 

extrato Boa Vista/Administradora do SCPC, emitido através de 

i n f o r m a ç õ e s  c o n f i d e n c i a i s ,  p e l o  s i t e 

https:/ /www.bvsnet.com.br/cgi-bin/db2www/NETP0101.mbr/menuLU, 

datado de 14.12.2016. Sustenta na exordial, que desconhece o débito e 

que nunca manteve relação jurídica com a Requerida, e que esta 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras no crediário, e ao final pleiteia pela procedência da ação. No Id. 

4573053, a liminar foi indeferida. Realizada no Id. 10809278 em 

21.11.2017, a audiência de conciliação, restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes, prosseguindo o feito o seu tramite normal. 

Apresentada a contestação, Id. 9643540 a Requerida, em sede de 

preliminar contestou pela juntada do comprovante de negativação 

expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que o extrato 

juntado é extraído de site de informações confidenciais, e, no mérito, pelo 

exercício regular do direito, diante da contratação dos serviços, através 

da linha telefônica nº. 65 999503503 conta 0246293807 habilitada em 

06.05.2015 e cancelada em 27.11.2015, e para comprovar anexa telas 

sistêmicas, e ainda contesta pela incidência da súmula 385 do STJ, tendo 

em vista a parte ser devedora contumaz, e pela litigância de má-fé, pelo 

fato da parte alterar a verdade dos fatos, e ao final pela improcedência da 

ação. Não houve impugnação. Pois muito bem, conquanto tenha a parte 

Requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documentação assinada pela 

parte Requerente, ou faturas demonstrando o débito, apresentou somente 

telas sistêmicas. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte Requerente para a referida contratação. A 

inserção do nome da Requerente nas entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Por outro lado, no que concerne aos danos morais, 

em análise ao extrato juntado aos autos, verifica-se que a parte 

Requerente possui outras restrições, conforme consta do extrato Boa 

Vista/Administradora do SCPC, emitido através de informações 

c o n f i d e n c i a i s ,  p e l o  s i t e  p e l o  s i t e 

https:/ /www.bvsnet.com.br/cgi-bin/db2www/NETP0101.mbr/menuLU, 

datado de 14.12.2016, Id. 4564998, aplicando-se assim a Súmula 385 do 

STJ. Contudo, a parte Requerente não informa do ajuizamento de ações 

contra as demais negativações, entretanto em pesquisa ao sistema PJe, 

constato que a parte possui ações ajuizadas referente as demais 

negativações sendo a seguinte: a) Ação nº. 1000104-81.2017.8.11.0006 

em desfavor do Banco Bradescard S.A., ação esta a qual foi julgada 

improcedente em 11.01.2018 e encontra-se arquivada em 18.04.2018; e b) 

Ação nº. 1000105-66.2017.8.11.0006 em desfavor do Banco Bradesco 

S.A., esta ação foi julgada improcedente e encontra-se em fase Recursal. 

Assim diante das restrições existentes no nome e CPF da Requerente, não 

se pode dizer moralmente atingida aquela que possui outras restrições, 

como as informadas no extrato Boa Vista/Administradora do SCPC, Id. 

4564998. Desse modo, não há o que se falar de abalo de crédito, e, 

consequentemente indenização por danos morais, diante da Súmula 385 

do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Portanto, não é possível reconhecer que a consumidora 

tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento 

vexatório ou humilhante, porque a situação não lhe seria incomum. Diante 

disso, opino pelo JULGAMENTO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão 

formulada na inicial, para declarar a inexistência do débito mencionado na 

inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do nome e CPF da parte 
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Requerente das entidades de restrição ao crédito em relação à restrição 

discutida nesses autos, qual seja, no valor de R$ 151,37 - contrato nº. 

0246293807. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de 

sentença ao(a) Meritíssimo(a) Juiz(a) Togado(a). Joslaine Santos de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no 

sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as 

cautelas de estilo.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83295 Nr: 9749-65.2008.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO RAMIRES MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REGINALDO RAMIRES MAGALHÃES, Rg: 

44482313, Filiação: Reginaldo Antonio Magalhães e Romilda Ramires 

Magalhães, data de nascimento: 11/11/1988, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), Telefone 3223-7384. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de 

REGINALDO RAMIRES MAGALHÃES, acima qualificado, pela conduta típica 

prevista no artigo 213 c/c art. 14, inciso II do Código Penal.

Despacho: Vistos etc;Considerando a recomendação exarada pela 

Corregedoria Geral de Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de 

março de 2018, DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para 

análise acerca da prescrição da pretensão punitiva ou para que 

empreenda diligências no sentido de localizar o réu, manifestando-se 

também quanto a validade e pertinência do mandado de prisão em aberto. 

Após, havendo requerimentos conclusos. Nada requerendo, retornem os 

autos ao arquivo agendando-se no sistema o decurso do prazo 

prescricional, a teor do verbete da Súmula 415, do STJ. Intimem-se. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOCIANO GONÇALVES 

DA SILVA, digitei.

Cáceres, 09 de maio de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 222844 Nr: 9064-43.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PEREIRA LIMA, GILSON JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455/MT

 Vistos etc,

I – Da defesa escrita do réu GILSON JOSÉ DA SILVA (CPP, Art. 396-A).

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, Art. 397) dou regular prosseguimento ao feito.

II – Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, DESIGNO 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14/06/2018, às 14h00min. 

(CPP, Art. 399).

 III - Na audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, nesta ordem e 

interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e prolação 

de decisão (CPP, Art. 400).

IV – Requisite-se o réu.

V - Intimem-se o Ministério Público e a ilustre Defesa.

 VI - DETERMINO o desmembramento em relação ao réu EDIVALDO 

PEREIRA LIMA, haja vista que este sequer foi citado sobre os termos da 

presente e encontra-se com mandado de prisão aberto.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 227094 Nr: 12239-45.2017.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO NUNES FREIRE JORDÃO, ELAINE 

OLIMPIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADROALDO ALVES GOULART 

- OAB:169.025 MG, PEDRO PAULO SILVA MACEDO - OAB:18079/MT

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo audiência para a inquirição das testemunhas e interrogatório 

do réu para o dia 15/05/2018, às 16h10min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 102209 Nr: 7305-88.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para empreender 

diligências na tentativa de localização do acusado e análise da prescrição 

da pretensão punitiva.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 233497 Nr: 3422-55.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFER GONÇALVES DA SILVA, RAFAEL 

ARUÃ POMPEU AMORIM SOUZA, WENDER NASCIMENTO CARBONERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/mt

 Vistos etc,

Defiro o pedido da defesa de juntada do Substabelecimento.

Cumprida a finalidade, DEVOLVA-SE à origem, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 164471 Nr: 1626-68.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ORTIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos etc,

Defiro o pedido perseguido pela defesa técnica. Requisite-se junto ao 6º 

BPM na forma requerida neste ato processual, com prazo de 15 dias, para 

informação.

 Revogo o despacho exarado à fl. 91, parte final, porquanto regularizada a 

representação processual.

Requisite-se o servidor Flavilson Luiz de Almeida Ourives para ser ouvido 

como testemunha, no ato processual que designo para o dia 08 de agosto 

de 2018 às 13h30min. Saem o réu e o advogado constituído pelo acusado 

pessoalmente intimados.

 Na mesma oportunidade o acusado será interrogado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 146163 Nr: 4352-83.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270, WALDUY FERNANDES - 

OAB:21529, WENDELL DO CARMO SANT'ANA - OAB:16185/DF

 Vistos etc,

Tendo em vista que a mídia onde encontram-se gravados os depoimentos 

das testemunhas Guilherme José de Brito e Neide Aparecida Ferreira 

Costa e da informante Cristiane Leite da Costa, resta inaudível, designo 

para suas oitivas o dia 12/06/2018, às 16h30min.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 227968 Nr: 12815-38.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 12815-38.2017.811.0006 – Id. 227968

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): LUIS ANTONIO SOUZA SANTOS

INTIMANDO: Autor do fato: Luis Antonio Souza Santos Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Medida protetiva cod. n. 227968 Vistos, 

etc.Trata-se de medida protetiva requerida por JORGETE JARA GOMES 

nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/06, restando configurada a 

urgência, tendo em vista as necessidades assecuratórias em relação à 

vítima. A Requerente narrou perante a Autoridade Policial que conheceu a 

pessoa de Luis Antonio Souza Santos, e o convidou para morar em sua 

casa, estando juntos há quatro meses, mas o mesmo começou a consumir 

drogas dentro da sua residência, motivo pelo qual saiu da residência e foi 

morar com sua mãe, eis que não quer mais viver com o mesmo. Relatou 

que o suspeito não aceita a separação, a agrediu e a ameaçou de morte, 

está em sua casa e deseja que ele saia. Deste modo, informou o desejo de 

representar criminalmente com relação ao delito de ameaça e requereu a 

aplicação de medidas protetivas. É O RELATÓRIO. DECIDO. Obedecendo 

aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), 

segurança (art. 5º, caput), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e 

proteção, conforme disciplina do art. 1º c/c artigo 22 e seguintes da Lei 

11.340/06, DEFIRO as seguintes medidas protetivas pleiteadas e que 

denoto urgentes: 1- Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de 

convivência. 02-Proibição do agressor de se aproximar da vítima e de 

seus familiares, no limite de 500 (quinhentos) metros; 3-Proibição do 

agressor de manter contato com a vítima e seus familiares por qualquer 

meio de comunicação; 4-Proibição de frequentar a residência e o local de 

trabalho da vítima, bem como a residência de familiares da mesma, a fim de 

preservar sua integridade física e psicológica. 5 - Considerando a 

manifestação da vítima no sentido de que deseja a separação de corpos, 

como forma de garantir eventuais direitos no âmbito patrimonial, como 

também de impor a suspensão do regime de bens, resguardando a 

cônjuge requerente de eventuais prejuízos dela decorrente, e, por 

conseguinte, o afeto que embasava a relação matrimonial, DEFIRO 

LIMINARMENTE A SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV). Notifique-se o 

ofensor acerca da presente decisão, para que cumpra as determinações 

acima especificadas, consignando-se que o descumprimento das medidas 

protetivas ora deferidas PODERÁ ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA 

PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de 

Processo Penal. (...) Cumpra-se, com urgência, servindo a cópia desta 

decisão como mandado.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 8 

de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 232367 Nr: 2657-84.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2657-84.2018.811.0006 – Id. 232367

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): CESAR COSTA CAMPOS

INTIMANDO: o Autor do fato: Cesar Costa Campos, Rg: 22320822 Filiação: 

Henio Ortiz Poquiviqui e Rosemar Costa Campos, data de nascimento: 

05/10/1990, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), 

desempregado, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Medida protetiva cód. n°. 232367 Vistos, etc. De 

acordo com o art. 18 da Lei n. 11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade de Polícia 

Civil, em prol da vítima SUZIANE APARECIDA RIBAS HURTADO tendo como 

suposto agressor CESAR COSTA CAMPOS, (...). Portanto, considerando 

que as circunstâncias narradas no registro de ocorrência configuram a 

hipótese do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a providência 

solicitada, por questões de cautela, bem como para evitar que o 

comportamento do agressor possa evoluir para atitudes mais graves. Por 

todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA que denoto necessárias: 01- PROIBO O OFENSOR de se 

aproximar da vítima, no limite mínimo de 200 metros; 02-PROIBO O 

OFENSOR de manter contato com a vítima por qualquer meio de 

comunicação; 03-PROIBO O OFENSOR de frequentar a residência da 

vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica. 04-Com 
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fundamento no art. 23, IV, da Lei n. 11.340/06, DETERMINO a separação 

de corpos do casal. Em contrapartida, não há qualquer elemento nos autos 

que indique a necessidade da extensão das medidas protetivas aos 

demais familiares da vítima ou testemunhas. Quanto aos demais pedidos, 

restam indeferidos, por ausência de lastro mínimo a ensejar o deferimento. 

Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis 

em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 

11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas 

descritas pelo legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO que o 

agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providência se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS. (...) 

Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) meses e não havendo 

informações que demonstre a necessidade da manutenção das medidas 

anteriormente aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com 

baixas e anotações de praxe, devendo a vítima ser notificada do 

arquivamento. (...) Cumpra-se, com urgência."

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 8 

de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 230313 Nr: 1384-70.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 1384-70.2018.811.0006 – Id. 230313

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): GEOVANE DOS ANJOS DE ARRUDA

INTIMANDO: Autor do fato: Geovane dos Anjos de Arruda Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida SILVANETE DA 

SILVA na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) agressor(a) 

GEOVANE DOS ANJOS DE ARRUDA, que teria cometido, em tese, o delito 

de LESÃO CORPORAL, com a incidência da Lei nº 11.340/06.(...) Ante o 

exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico as 

seguintes medidas protetivas pleiteadas pelas ofendidas que denoto 

urgente: 01-DEFIRO o afastamento da vitima, sem prejuízos dos direitos 

relativos aos bens, guarda de filhos e alimentos; 02-DETERMINO a 

separação de corpos; Quanto à prestação de alimentos provisórios, deixo 

de fixa-la, ante a ausência de elementos que comprovem a situação 

econômica das partes, devendo a mesma buscar a via adequada. 

Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis 

em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 

11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas 

descritas pelo legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO que o 

agressor participe de 2 (duas) palestras proferidas pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, 

para informações necessárias, e a providencia se impõe para atender a 

comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no 

ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, 

revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu 

desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. NOTIFIQUE-SE O 

MINISTÉRIO PÚBLICO, A AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente 

decisão. INTIME-SE O(A) SUPOSTO(A) OFENSOR(A) A FIM DE DAR-LHE 

CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. (...) Fica desde já 

assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. (...) Após 

o decurso do prazo superior a 06 (seis) meses e não havendo 

informações que demonstre a necessidade da manutenção das medidas 

anteriormente aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com 

baixas e anotações de praxe, devendo a vítima ser notificada do 

arquivamento. (...) Intime-se a todos da presente decisum. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 8 

de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229498 Nr: 888-41.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 888-41.2018.811.0006 – Id. 229498

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): BRUNO FERREIRA DE ARRUDA

INTIMANDO: Autor do fato: Bruno Ferreira de Arruda Filiação: Reinalda de 

Tal, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida KETHELYN DOS REIS 

DA SILVA na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) 

agressor(a) BRUNO FERREIRA ARRUDA, que teria cometido, em tese, o 

delito de LESÃO CORPORAL, com a incidência da Lei nº 11.340/06. (...) 

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico 

as seguintes medidas protetivas pleiteadas pelas ofendidas que denoto 

urgente: 01-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 100 metros; 02-PROIBO o ofensor de 

manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 03-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da 

vitima, local de trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a 

sua família; 04-DETERMINO o encaminhamento da ofendida e dependentes 

ao programa oficial de proteção e atendimento; Deixo de deferir o pedido 

de afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, pois tal se aplica 

somente aos casos em que o suposto agressor reside no mesmo local 

que a vítima, o que não é o caso relatado aqui, eis que a vítima informou 

que já se encontra separada do ofensor. Quanto aos demais pedidos, 

indefiro-os por ora, ante a ausência de elementos que demonstrem a 

necessidade da aplicação dos mesmos. Levando-se em consideração que 

o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é 

exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a 

imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo legislador.(...). 

Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe de 2 (duas) 

palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo 

comparecer perante 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e a 

providencia se impõe para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 

226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o senso de respeito à 

integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, 

crucial para promover o seu desenvolvimento humano e garantir a 

harmonia familiar. (...) INTIME-SE O(A) SUPOSTO(A) OFENSOR(A) A FIM 

DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS RETRO APLICADAS. (...) Fica desde 

já assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei acima citada. (...) 

Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) meses e não havendo 

informações que demonstre a necessidade da manutenção das medidas 
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anteriormente aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com 

baixas e anotações de praxe, devendo a vítima ser notificada do 

arquivamento. (...) Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 8 

de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 231905 Nr: 2330-42.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 2330-42.2018.811.0006 – Id. 231905

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER

RÉU(S): Cristiano Miranda Rabelo

INTIMANDO: Autor do fato: Cristiano Miranda Rabelo Filiação: , 

brasileiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. De acordo com o art. 18 da Lei n. 

11.340/06, recebo o presente PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS 

encaminhado pela r. Autoridade de Polícia Civil, em prol da vítima JACIANA 

FERRAZ, tendo como suposto agressor CRISTIANO MIRANDA RABELO, 

que teria cometido, em tese, lesão corporal, com a incidência da Lei nº 

11.340/06, (...). Diante deste cenário, revela-se necessário garantir a 

integridade física e psíquica da vítima, cujo relato, até prova em sentido 

contrário, está amparado de credibilidade, motivo pelo qual a aplicação das 

medidas protetivas se fazem necessárias no intuito de coibir eventual 

reiteração de violência doméstica praticada no âmbito familiar. (...). Por 

todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA: 01-DETERMINO o afastamento do ofensor do lar, domicílio ou 

local de convivência; 02-PROIBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, 

familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 03-PROIBO O 

OFENSOR de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, 

por qualquer meio de comunicação. Levando-se em consideração que o 

rol de medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo 

(art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de 

outras medidas além daquelas descritas pelo legislador(...). Diante desse 

cenário, DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras 

proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer 

perante 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência 

se impõe para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da 

CF), busca incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e 

psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o 

seu desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar. INTIME-SE O 

OFENSOR, A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS. (...) 

Após o decurso do prazo superior a 06 (seis) meses e não havendo 

informações que demonstre a necessidade da manutenção das medidas 

anteriormente aplicadas, hei por bem determinar o seu arquivamento, com 

baixas e anotações de praxe, devendo a vítima ser notificada do 

arquivamento. Por fim, determino que o presente procedimento seja 

autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 do 

FONAVID. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 8 

de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 228202 Nr: 12994-69.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 12994-69.2017.811.0006 – Id. 228202

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): VALDEMIR DA COSTA SILVA

INTIMANDO: Autor do fato: Valdemir da Costa Silva Filiação: Vandeir e 

Maria Juliana, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de medida protetiva requerida 

por THAMIRES MARIA CINTRA nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/06, 

restando configurada a urgência, tendo em vista as necessidades 

assecuratórias em relação à vítima. A Requerente narrou perante a 

Autoridade Policial que convive com a pessoa de Valdemir da Costa Silva. 

Informou que no dia 17/12/2017 se encontrava em sua residência 

dormindo quando seu esposo chegou bêbado agredindo-a verbal e 

fisicamente, e por conta disso ficou com hematomas no corpo.(...) É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput), assistência à família 

(art. 226, § 8º da CF) e proteção, conforme disciplina do art. 1º c/c artigo 

22 e seguintes da Lei 11.340/06, DEFIRO as seguintes medidas protetivas 

pleiteadas e que denoto urgentes: 01-DETERMINO o afastamento do 

agressor do lar; 02-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, 

familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 03-PROIBO o 

ofensor de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas 

por qualquer meio de comunicação; 04-PROIBO o ofensor de frequentar a 

residência da vitima, local de trabalho, bem como os lugares onde a 

mesma esteja com a sua família; 05-DETERMINO a separação de corpos; 

Notifique-se o ofensor acerca da presente decisão, para que cumpra as 

determinações acima especificadas, consignando-se que o 

descumprimento das medidas protetivas ora deferidas PODERÁ 

ACARRETAR A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, nos termos 

do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. (...) Oficie-se à 

autoridade policial, comunicando que foram concedidas as medidas de 

proteção requeridas, devendo garantir proteção à ofendida, inclusive no 

caso de descumprimento das medidas ora deferidas, na forma 

estabelecida pelo artigo 11 e seus incisos da Lei nº 11.340/06. (...) 

Cumpra-se, com urgência (...)".

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 8 

de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 227213 Nr: 12334-75.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 12334-75.2017.811.0006 – Id. 227213

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): JOSE CARLOS DA ROCHA

INTIMANDO: Autor do fato: Jose Carlos da Rocha, Rg: 19400098 SSP MT 

Filiação: Ana Tereza da Rocha, brasileiro(a), convivente, auxiliar de 

serviços gerais, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO SR. JOSÉ CARLOS DA ROCHA, 
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acima qualificado, de que foram REVOGADAS AS MEDIDAS PROTETIVAS 

anteriormente aplicadas em seu desfavor, conforme decisão abaixo 

transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Em consonância com o parecer 

ministerial retro, REVOGO as medidas protetivas deferidas em favor da 

vítima, vez que esta manifestou o desejo de retirá-las. Após, arquive-se a 

presente medida protetiva, com as baixas e anotações de praxe. Intime-se 

a todos. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 8 

de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 225883 Nr: 11334-40.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 11334-40.2017.811.0006 – Id. 225883

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): WALTER CESAR REVELES PEREIRA

INTIMANDO: Autor do fato: Walter Cesar Reveles Pereira, Cpf: 

89662911120, Rg: 12634009-3 SSP MT Filiação: Julio Reveles Pereira e 

Vicentina Rodrigues Pereira, data de nascimento: 07/02/1997, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), motorista, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram aplicadas MEDIDAS PROTETIVAS em seu desfavor, conforme 

decisão abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Trata-se de expediente encaminhado a 

este Juízo pela r. Autoridade de Polícia Civil, solicitando a concessão de 

medidas protetivas de urgência, em prol da ofendida LUCIMARA MIRANDA 

DE FARIA CEBALHO, na proteção em sua defesa e contra o(a) suposto(a) 

agressor(a) WALTER CESAR REVELES PEREIRA, que teria cometido, em 

tese, o delito de AMEAÇA, com a incidência da Lei nº 11.340/06. (...) (...) 

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei nº 11.340/06, aplico 

as seguintes medidas protetivas pleiteadas pelas ofendidas que denoto 

urgente: 01-PROIBO o agressor de se aproximar da vítima, familiares e 

testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; 02-PROIBO o ofensor de 

manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer 

meio de comunicação; 03-PROIBO o ofensor de frequentar a residência da 

vitima, local de trabalho, bem como os lugares onde a mesma esteja com a 

sua família; Deixo de deferir o pedido de afastamento do lar, domicílio ou 

local de convivência, pois tal se aplica somente aos casos em que o 

suposto agressor reside no mesmo local que a vítima, o que não é o caso 

relatado aqui, eis que a vítima informou que já se encontra separada do 

ofensor. Quanto à prestação de alimentos provisórios, deixo de fixa-la, 

ante a ausência de elementos que comprovem a situação econômica das 

partes, devendo a mesma buscar a via adequada. Levando-se em 

consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do 

agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada 

impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo 

legislador. (...) Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe 

de 2 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, 

devendo comparecer perante 2ª Vara Criminal, para informações 

necessárias, e a providencia se impõe para atender a comandos 

constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o 

senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, 

nessa medida, crucial para promover o seu desenvolvimento humano e 

garantir a harmonia familiar. NOTIFIQUE-SE O MINISTÉRIO PÚBLICO, A 

AUTORIDADE POLICIAL E A VÍTIMA da presente decisão. INTIME-SE O(A) 

SUPOSTO(A) OFENSOR(A) A FIM DE DAR-LHE CIÊNCIA DAS MEDIDAS 

RETRO APLICADAS. (...) Fica desde já assegurado o disposto no §3º do 

artigo 22 da Lei acima citada. (...) Após o decurso do prazo superior a 06 

(seis) meses e não havendo informações que demonstre a necessidade 

da manutenção das medidas anteriormente aplicadas, hei por bem 

determinar o seu arquivamento, com baixas e anotações de praxe, 

devendo a vítima ser notificada do arquivamento. (...) Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 8 

de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233039 Nr: 3117-71.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DEDDDMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWDRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, DEFENSOR PUBLICO DE CACERES - OAB:, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Isto posto, em consonância com parecer ministerial, restando comprovado 

a existência das condições, pressupostos e fundamentos que autorizam a 

segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o 

pedido de revogação de prisão preventiva do requerente FREDSON 

WILLIAN DOS REIS LEMES.Com a vinda do respectivo Inquérito Policial, 

transladem-se as peças principais e após, arquive-se com as baixas e 

anotações de praxe.Ciência ao Parquet e os Advogados constituídos às 

fls. 59/60.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, com urgência

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233698 Nr: 3588-87.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15.818/MT

 Isto posto, em consonância com parecer ministerial, restando comprovado 

a existência das condições, pressupostos e fundamentos que autorizam a 

segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o 

pedido de revogação de prisão preventiva do requerente VANDERLEI 

PIMENTA DA SILVA REIS.Com a vinda do respectivo Inquérito Policial, 

transladem-se as peças principais e após, arquive-se com as baixas e 

anotações de praxe.Ciência ao Parquet e a Defesa.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 215842 Nr: 3643-72.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ARDAIA DO COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR PEREIRA CAIXETA - 

OAB:22.224

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta, hei por bem JULGAR 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na 

denúncia, para ABSOLVER o denunciado DOUGLAS ARDAIA DO COUTO, 

da imputação a que se sujeitou nesses autos, o que faço com fundamento 

no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.Após o trânsito em 

julgado, feitas as anotações, comunicações e baixas de estilo, 

arquive-se.P.R.I.C.Cáceres, 7 de maio de 2018. Graciene Pauline Mazeto 

Corrêa da Costa Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 188257 Nr: 7153-64.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO DE CARVALHO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.181-v, verifica-se que, à unanimidade, 

desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 201442 Nr: 4337-75.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISVALDO LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Analisando o v. Acórdão de fl.117-v, verifica-se que, à unanimidade, 

desproveu o recurso.

Destarte, determino o cumprimento da sentença prolatada nos autos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 194405 Nr: 107-87.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTERSON NANCE CARNIELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Carreando os autos, verifico do V. acórdão de fls. 129, à unanimidade, 

proveu parcialmente o recurso.

Destarte, cumpra-se a sentença penal condenatória nos termos do 

venerando acórdão.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 211811 Nr: 759-70.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA, JULIO 

CESAR GOMES AMADO, THIAGO DA SILVA LEANDRO, JAILTON 

OLIVEIRA DE ARRUDA, THIAGO RODRIGO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT, JACKELINE M. MARTINS 

PACHECO - OAB:10402/MT

 Vistos, etc.

Os autos vieram conclusos para prolação da sentença, porém, conforme 

laudo pericial de fls. 176/181 dos autos em apenso (cod. 210967), 

constatou-se que o denunciado Thiago da Silva Leandro na verdade 

trata-se de Jhonatan Sousa dos Santos, motivo pelo qual, objetivando 

evitar futura alegação de nulidade, determino a intimação da defesa, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, ratificar ou retificar os memoriais finais.

Decorrido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos para 

prolação da sentença.

Em tempo, determino a extração de cópias do boletim de ocorrência, termo 

de declarações e interrogatórios colhidos em sede policial, documentos de 

fls. 82/127, laudo pericial de fl. 176/181 e cota ministerial de fl.226 (autos 

em apenso) e seu posterior encaminhamento à autoridade policial, para a 

apuração da responsabilidade criminal de Jhonatan Sousa dos Santos.

As providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 211354 Nr: 418-44.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

VINÍCIUS CASTRO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE NUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Intimar o assistente da acusação Dr. Vinícius Castro Cintra, para 

querendo, apresentar contrarrazões ao recurso da defesa no prazo de 02 

(dois) dias, conforme decisão a seguir parcialmente transcrita: (...) Desta 

forma, antes de obedecer à decisão proferida pelo Desembargador 

Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 150176/2017 (fl. 262), determino 

a intimação do assistente de acusação para, querendo, apresentar, no 

prazo de 02 (dois) dias, contrarrazões do recurso interposto pela defesa. 

(...)."

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 203648 Nr: 5684-46.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO CANTUÁRIA ALVES VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 5684-46.2016.811.0006 – Id. 203648

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ANSELMO CANTUÁRIA ALVES VITORINO

INTIMANDO: Denunciado(a): Anselmo Cantuária Alves Vitorino, Cpf: 

74418424253, Rg: 789.381 SSP RO Filiação: Jaime Vitorino e Silene Alves 

Vitorino, brasileiro(a), solteiro(a), Endereço: atualmente em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP.

DENÚNCIA: “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na 

data de 03/05/2017, às 07h30min, em uma residência particular localizada 

na Rua Amarelo, nº 10, Bairro Junco, nesta cidade e comarca de Cáceres, 

O DENUNCIADO ANSELMO CANTUÁRIA ALVES VITORINO, 

prevalecendo-se de relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade 

corporal de sua convivente, a Srª Francisca Cioneide de Nascimento. 

Consta ainda que, (...) prevalecendo-se de relações íntimas de afeto, 

ameaçou causar mal injusto e grave a sua convivente, (....). o denunciado 

desferiu socos e tapas contra a vítima (...) Ato contínuo, ameaçou-a de 

morte. (...). Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

denuncia ANSELMO CANTUÁRIA ALVES VITORINO como incurso nos 

artigos 12,§ 9º (FATO 1), e art. 147, caput (FATO 2), ambos do Código 

Penal, nas disposições da Lei 11.340/2006, (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado ANSELMO CANTUÁRIA 

ALVES VITORINO nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. 

Ás providências. Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 9 

de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 185 de 1154



 Cod. Proc.: 187820 Nr: 6860-94.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 6860-94.2015.811.0006 – Id. 187820

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WAGNER FRANCISCO DOS SANTOS SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Wagner Francisco dos Santos Silva Filiação: 

Francisco França da Silva e Lucilene Francisca dos Santos, data de 

nascimento: 30/05/1991, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente, 

Endereço: atualmente em lugar incerto em não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP.

DENÚNCIA: “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 

17 de fevereiro de 2015, por volta da s17h00min, no Bairro Grande 

Paraíso, nº 07, neste município de Cáceres-MT, WAGNER FRANCISCO 

DOS SANTOS SILV, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, ofendeu a integridade física e a saúde de sua sogra Elizabeth da 

Silva Bispo, causando-lhe lesões corporais, conforme laudo de exame de 

corpo de delito de fls. 29/31. (...) Diante do exposto, o MINISTÉRIO 

PÚBLICO denuncia WAGNER FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, COMO 

INCURSO NO ARTIGO 129, § 9º, c.c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do 

Código Penal aplicando-se as disposições da Lei 11.340/06. (...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado WAGNER FRANCISCO DOS 

SANTOS SILVA nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás 

providências. Cumpra-se.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 9 

de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 209105 Nr: 9442-33.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIVALDO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 9442-33.2016.811.0006 – Id. 209105

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ERIVALDO SILVA DOS SANTOS

INTIMANDO: Denunciado(a): Erivaldo Silva dos Santos Filiação: Erival dos 

Santos e Antonia Vicentina da Silva, data de nascimento: 07/06/1996, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O RÉU ERIVALDO SILVA DOS SANTOS, acima 

qualificado, da sentença condenatória prolatada em seu desfavor, cuja 

parte dispositiva segue abaixo parcialmente transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para CONDENAR 

o réu ERIVALDO SILVA DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 07/06/1996, 

natural de Cáceres-MT, filho de Erivaldo dos Santos e Antonio Vicentina 

da Silva, por transgressão aos ditames do art. 180, ‘caput’, do Código 

Penal, razão pela qual passo à dosimetria. A pena prevista para o crime de 

receptação é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa. Em 

observância ao disposto no art. 59 do Código Penal, quanto à culpabilidade 

do réu, consideradas as circunstâncias, bem como ser plenamente 

imputável, com consciência da ilicitude dos fatos e podendo determinar-se 

consoante esse entendimento, não o fazendo, como lhe era exigido, tem 

sua culpabilidade demonstrada, a qual, todavia, não enseja a elevação da 

pena. Não registra antecedentes criminais. Sobre sua conduta social e 

personalidade, nada a considerar. As circunstâncias e os motivos em que 

praticado o crime também não reúnem qualquer elemento que demande 

exasperação na pena. As consequências não foram maiores devido a 

recuperação do objeto que estava na posse do acusado. A vítima, por sua 

vez, não contribuiu para a ocorrência do crime. Já Destarte, sopesando as 

circunstâncias judiciais articuladas, fixo a pena-base em 01 (um) ano de 

reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, o que torno definitiva, ante a 

ausência de causas modificadoras de pena. Tendo em vista a situação 

econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do salário 

mínimo vigente ao tempo do fato. O regime de cumprimento de pena será o 

aberto, consoante preceitua o art. 33, § 2°, ‘c’, do Código Penal. Com 

relação à pena privativa de liberdade, atento ao artigo 44, § 2º do CPB, faz 

jus o réu ao benefício de substituição da mesma. Assim sendo, substituo-a 

por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no 

valor de 02 (dois) salários mínimos em prol do Conselho da Comunidade, 

cujo valor deverá ser recolhido perante o juízo da Execução Penal. Com o 

trânsito em julgado, lance- o nome no ‘Rol dos Culpados’, expeça-se os 

ofícios necessários, assim como a guia de execução definitiva e após, 

arquive-se. P.R.I.C.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 9 

de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 228657 Nr: 237-09.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENA SOARES, JOMAR DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) 

RÉU(S)JOMAR DA COSTA SILVA) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, 

PARA QUE NO PRAZO LEGAL, APRESENTE DEFESA PRÉVIA POR 

ESCRITO NOS AUTOS COM RELAÇÃO AO(S)REFERIDO ACUSADO(S) 

ACIMA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226108 Nr: 11500-72.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE DE ARRUDA, ROBSON 

SILVA DE SOUZA, EDSON DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joice Jerônimo Silva - 

OAB:16046

 Autos n° 234-88.2017.811.0006 – Cód. 211148

Vistos.

Ante o teor da certidão de fls.255, informando que o recurso foi interposto 

no prazo legal, recebo a apelação de fls. 253.

 Vista ao apelante para suas razões, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena 

de subida sem elas e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo, ao 

apelado para também arrazoar em igual prazo.

Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.
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Cumpra-se e Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 230471 Nr: 1490-32.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RONES DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n 1490-32.2018.811.0006 – Cód. 230471

Visto.

Proceda o Sr. Gestor, a colocação de tarja indicativa de réu preso.

Intime-se o advogado peticionante para que junte aos autos procuração.

Após, ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 232982 Nr: 3084-81.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HENRIQUE RIZZI RAIMUNDO, ROBERTO CARLOS 

FERREIRA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT, 

EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntem aos autos instrumento 

procuratório que lhes outorgue poderes para atuar no feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223043 Nr: 9239-37.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 Vistos, etc.

 Deixo para analisar o pedido de progressão após a conclusão do PAD 

instaurado em desfavor do reeducando.

Oficie-se à Cadeia Pública local para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, entregue a este Juízo cópia do PAD instaurado em desfavor do 

reeducando.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222259 Nr: 8708-48.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FAGUNDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/GO

 Vistos.

Este Juízo não se opõe a permuta solicitada pela Defensoria Pública, 

desde que mediante anuência do Juízo de Rondonópolis/MT, a qual, uma 

vez obtida, deverá ser juntada aos autos.

No mais, aguarde-se o regular cumprimento de pena.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223043 Nr: 9239-37.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 Ex. Penal n° 9239-37.2017.811.0006 – Cód. 223043

Visto.

Ante a renúncia da patrona do recuperando (fls.278), determino que se 

intime o recuperando para constituir novo advogado no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não possua condições, o que deverá ser certificado nos autos, 

nomeio o d. Defensor Público atuante nessa Vara para que possa 

assisti-lo em seus interesses.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222259 Nr: 8708-48.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FAGUNDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/GO

 Ex. Penal n° 8708-48.2017.811.0006 – Cód. 222259

Visto.

Aguardem-se as respostas dos ofícios de fls. 177 e 179.

Em sendo positiva as respostas, as providências para transferência do 

recuperando.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222259 Nr: 8708-48.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FAGUNDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/GO

 Visto.

Este Juízo não se opõe a transferência do recuperando, pleiteada às 

fls.163, em expressa concordância do Parquet às fls.174/174.

Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de 

Rondonópolis/MT, solicitando anuência para transferência do preso 

Wesley Fagundes Soares, mediante permuta com recuperando Isaias 

Rodrigues do Nascimento, o qual encontra-se custodiado na comarca 

acima referida.

Oficie-se ao Diretor do estabelecimento prisional da comarca de 

Rondonópolis/MT, solicitando que proceda a entrevista com recuperando 

Isaias Rodrigues do Nascimento, questionando-o se este possui de fato 

interesse em ser transferido para comarca de Cáceres/MT.

Oficie-se ainda a SEJUDH solicitando o atestado de vaga.

Às providências.

Cumpra.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223043 Nr: 9239-37.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 Ex. Penal n° 9239-37.2016.811.0006 – Cód. 223043

Visto.

Antes de analisar as petições de fls.264/267 e 269, determino que 

oficie-se ao Diretor do estabelecimento prisional solicitando o PAD 

devidamente concluído, no prazo de 10 (dez) dias.

Proceda ainda a elaboração de cálculo de pena.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222259 Nr: 8708-48.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FAGUNDES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN DOUGLAS APARECIDO 

VIEIRA COLARINO - OAB:22608/GO

 Ex. Penal n° 1698-55.2014.811.0006 – Cód. 164548.

Visto.

Assiste razão ao Parquet.

Considerando que o recuperando Wesley Fagundes Soares fora 

condenado a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão em 

regime inicial fechado, determino que expeça-se o competente mandado 

de prisão em desfavor do mesmo.

Proceda ainda o Sr. Gestor a inclusão do respectivo mandado de prisão 

junto ao Banco Nacional de Mandados.

Proceda ainda a somatória das penas.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 223043 Nr: 9239-37.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 Ex. Penal n° 9239-37.2017.811.0006 – Cód. 223043

Visto.

Defiro o requerimento retro.

Oficie-se conforme pleiteado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206064 Nr: 7308-33.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON ANTUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n° 7308-33.2016.811.0006 – Cód. 206064.

Visto.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/05/2018, às 13h30min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório do acusado, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado Cleberson Antunes da Silva para comparecer à 

audiência designada acompanhado do Defensor Público.

Notifique-se o MP e intime-se o Defensor Público.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206064 Nr: 7308-33.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON ANTUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que em contato telefônico com a Comarca de Mirassol 

D’oeste/MT, fui informado pela servidora “Carol, Matricula 34008”, que o 

ultimo andamento da Carta Precatória de fls. 56, é “ Foi Devolvida em 

22/02/2018, e teve Diligência Positiva, Código de Rastreabilidade 

81120183181775.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 227815 Nr: 12716-68.2017.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RONILSON DUARTE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o pedido de anuência já foi deferido por este Juízo, 

indefiro o pleito ministerial de fls. 210.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o patrono do reeducando da decisão de fls.209.

 Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214436 Nr: 2659-88.2017.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO CARLOS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NESTOR DA SILVA LARA 

JÚNIOR - OAB:23137/O

 Autos n° 2659-88.2017.811.0006 – Cód. 214436

Vistos.

Tendo em vista que o crime imputado ao indiciado (art. 137, parágrafo 

único, do Código Penal) trata-se de crime de menor potencial ofensivo, 

determino a remessa dos presentes autos a redistribuição para o Juizado 

Especial Criminal da Comarca, nos termos dos arts. 60 e 61, da Lei nº 

9.099/95, vez que incompetente a presente Vara para julgamento do feito.

Cumpra-se.

Diligências Necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206064 Nr: 7308-33.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON ANTUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n° 7308-33.2016.811.0006 – Cód. 206064.

Visto.

Determino novas diligências na tentativa da citação do réu no endereço 

que consta junto ao sistema Apolo, qual seja: Rua Pirizal, n° 11, Bairro 

Santo Antônio, Cáceres/MT.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº. 31/2018-DF

 O DOUTOR JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DESTA COMARCA DE DIAMANTINO, EM SUBSTUTIÇÃO LEGAL, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NA FORMA DA LEI E NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:
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EXONERAR a Servidora SALMA YUNES KHALIL, brasileira, portadora do 

RG nº. 40686678-8 SSP-SP e CPF nº 304.081.108-80, do cargo de 

Assessor de Gabinete II, Símbolo PDA CNE VIII, da 2ª Vara da Comarca de 

Diamantino/MT, a partir do dia 10/05/2018.

Comunique-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diamantino-MT, 10 de maio de 2018.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

 Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001541-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DUSCELINA FRANCISCA DE LIMA DURAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO INTIMO a parte autora, por seus procuradores, 

para, querendo, apresentar impugnação à contestação no prazo de 15 

(quinze) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Diamantino, 09 de maio de 

2018 TATIANE DE SOUZA Analista Judiciária SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001455-92.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SUINOBRAS - ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUGUSTA COSTA TAKEUTI OAB - PR12198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do 

provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001305-14.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JERCINA CHAVES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do 

provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001218-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE ALMEIDA ALESSIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do 

provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001498-29.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIESLHE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS OAB - MT0012780A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e do 

provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 112729 Nr: 4080-53.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Lara da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da BUSCA DE ENDEREÇOS VIA BACENJUD de fls.69/70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 110917 Nr: 3121-82.2016.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Cristina Almeida Lyra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da BUSCA DE ENDEREÇOS VIA BACENJUD de fls.91/92

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 100966 Nr: 1913-97.2015.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Daniel de Souza MEI, “CDI Transportes 

Escolar”, Carlos Daniel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Intimação do Patrono da parte Autora para que fique ciente da 

CONTESTAÇÃO e DOCUMENTOS de fls. 135/189, e querendo se 

manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108977 Nr: 2067-81.2016.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKA, RCA, Alexandra Fernandes Alencar

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Eduardo de Siqueira 

Paese - OAB:16328/MT, Vanessa Pivatto - OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Intimação do Patrono do autor para que se manifeste no prazo de 05 dias, 

acerca da petição e comprovante de pagamento de fls. 147/149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 100476 Nr: 1685-25.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIeEdPAL, EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:OAB/MT 15.747, FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:11.987/MT, LEANDRO 

FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O, Verônica Wegermann - 

OAB:13229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gastão Batista Tambara - 

OAB:12.529-A

 Vistos, etc.

Manifeste-se a parte exequente dos embargos de declaração opostos às 

fls. 1151/1160.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108378 Nr: 1754-23.2016.811.0005

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor José de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparício Valeriano Siqueira, SINTRAF - 

Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar de Diamantino/MT, 

Movimento 13 de Outubro, Associação Terra Para Todos, Emerson de tal, 

André de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tabajara Aguilar Praeiro 

Alves - OAB:OAB/MT 18.960

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição de fls. 

306/308, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 98782 Nr: 974-20.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809, 

Andre Assis Rosa - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO-MT-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DE PENHORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 31062 Nr: 1883-77.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellington Ribeiro Rangel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da penhora negativa Bacenjud, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 111078 Nr: 3216-15.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanilce Leite de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Réury Carolline de Almeida 

e Silva - OAB:12475/MT

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PESQUISA BACENJUD NEGATIVA de fls.124/125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 38699 Nr: 3457-67.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da BUSCA DE ENDEREÇOS VIA BACENJUD de 

fls.205/208.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 92483 Nr: 903-52.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bau Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da BUSCA DE ENDEREÇOS VIA BACENJUD de 
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fls.116./118.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 100025 Nr: 1475-71.2015.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rabobank International Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza, Alexsandro 

Giovani de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Tardioli Lúcio de 

Lima - OAB:OAB/SP 206.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Autos n°. 1475-71.2015.811.0005 cód. 100025

Vistos etc.

DEFIRO a suspensão do leilão a pedido do credor.

Intimem-se os executados e terceiro interessado para se manifestarem 

acerca da petição de fls. 440/460, no prazo de 15 (quinze) dias.

Comuniquem-se os leiloeiros com a máxima urgência da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Diamantino, 08 de maio de 2018.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 111118 Nr: 3224-89.2016.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Via Fértil Produtos Agropecuários Limitada., Paulo Cesar 

Favaro Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Santana Nestorio - 

OAB:6100, Guilherme de Arruda Cruz - OAB:12642/MT, Luiz Orione 

Neto - OAB:3.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da CONSULTA DE ENDEREÇOS VIA BACENJUD de fls.57/59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 90104 Nr: 2437-65.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Leite de Lima Alves, S L de Lima ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Luis Weckerlim 

Fernandes - OAB:17964/PR, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Sérgio Henrique Gomes - OAB:35.245/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PENHORA RENAJUD NEGATIVA de fls.93

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 14281 Nr: 430-86.2002.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simão Alonso de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PESQUISA BACENJUD NEGATIVA de fls.448/450.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 81353 Nr: 148-33.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PESQUISA BACENJUD NEGATIVA de fls.297/299.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 112243 Nr: 3828-50.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Silvestre de Oliveira, Renata Silvestre 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da penhora negativa Renajud, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 107868 Nr: 1544-69.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Nunes de Almeida.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para no prazo de 05 (cinco) dias, que 

indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 33998 Nr: 2152-82.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações Administração e Assessoria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicola Cassani Zulli, Enio Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Maluf 

Pereira - OAB:10407/MT, Paulo Sérgio Daufenbach - OAB:5325-MT

 Vistos etc.

Diante da informação de que os proprietários do imóvel penhorado e objeto 

de hasta pública tiveram sua falência decretada, nos termos da decisão 

de fls.271/300: “Diante de todo exposto, e com fundamento nos artigos 50, 

§ 1, 53, caput; e 73, parágrafo único da Lei n°., 11.101/2005, declaro 

aberta nesta data a FALÊNCIA de Alcopan – Álcool do Pantanl Ltda, 

Transdiamantino Transportes Ltda, Médio Norte Diesel Ltda, Agroindustrial 

Irmãos Zulli Ltda, Comércio de Derivads de Petróleo Médio Norte, Zulli 

Diesel Ltda, Zulli Viagens e Turismo Ltda, Auto Posto e Lanchonete Zulli 

Ltda, Silvio Zulli, Isidoro Zulli, Nicola Cassani Zulli, Rubens Zulli, Enio Zulli, 

que juntos compõem o denominado Grupo Zulli, todos qualificados na 

petição inicial.”, determino a suspensão do leilão, bem como a intimação do 

Administrador Judicial, para manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Comuniquem-se os leiloeiros com a máxima urgência da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge
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 Cod. Proc.: 94033 Nr: 1862-23.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Rodrigues de Mesquita, Eva Maria 

Rodrigues de Mesquita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – ALTO PARAGUAI-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DE PENHORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 84179 Nr: 3338-04.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oneildo Vieira Ponde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luiz Pereira - 

OAB:18473-A, Moises Batista de Souza - OAB:OAB/SP 149.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da parte(s) exequente(s) para no prazo de 05 

(cinco) dias, que indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) 

executada(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 103228 Nr: 3074-45.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 3074-45.2015.811.0005 cód. 103228

Vistos etc.

Em petitório de fls.120/122, a devedora requer a suspensão do leilão 

designado para o dia 10/05/2018, sob o fundamento de que o mesmo 

imóvel objeto da hasta pública foi arrematado na data de 13/12/2017, nos 

autos de n°. 1028-49.2016.811.0005, cód. 106629.

Da análise dos autos, verifico que o pleito da parte devedora deve 

prosperar, uma vez que o imóvel penhorado e avaliado pelo Oficial de 

Justiça nestes autos, o qual será objeto de hasta pública na data de 

10/05/2018, às fls. 66/69, já foi arrematado em data de 13/12/2017 nos 

autos de cód. 106629. Vejamos:

“Bem adquirido: Uma área composta de 200,6000 há (duzentos hectares e 

sessenta ares) da Gleba Caetano Dias “Fazenda Goiânia”, neste município 

de Diamantino (MT), (...). matrícula 37.454 do CRI de Diamantino, (...)”. (fls. 

257).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido para apenas SUSPENDER o leilão do 

imóvel matriculado sob nº37.454, no RGI de Diamantino/MT.

Comuniquem-se os leiloeiros com a máxima urgência da presente decisão.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 13721 Nr: 1629-80.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SED - Sociedade Educacional de Diamantino, 

Lucinéia Santiago Amigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-A, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara 

Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161, Renata Oliveira de Paula - OAB:190.318

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PENHORA RENAJUD NEGATIVA de fls.241/242.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 36850 Nr: 1635-43.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenneth Zilz Leyendecker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): KENNETH ZILZ LEYENDECKER

Localidade: RUA 02, Nº 457, BURITI, DIAMANTINO - MT

Finalidade da Diligência:INTIMAÇÃO DA PENHORA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 13369 Nr: 1312-82.2001.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Educacional de Diamantino, Lucinéia 

Santiago Amigo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Carlos Fernandes 

Alves - OAB:83161

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PENHORA RENAJUD NEGATIVA de fls.231/232.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 102425 Nr: 2712-43.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elaine Rueda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560/0, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro 

- OAB:15.445, Marco Antonio de Almeida Ribeiro - OAB:5.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para que se manifeste no prazo de 

05 dias, acerca da Certidão Negativa do Oficial de Justiça de fls.82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 103238 Nr: 3079-67.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliton Luiz Lopes Barros ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:OAB/PR 74.635, Elcio Luis Weckerlim Fernandes - 

OAB:17964/PR, Everton Diego Gissler - OAB:OAB/PR 74.627, Jarbas 

Castilhos Silva - OAB:OAB/PR 64.833, Paulo Victor Krutsch Soletti - 

OAB:OAB/PR 58.676, Rodrigo Herculano de Oliveira - OAB:333709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PENHORA RENAJUD NEGATIVA de fls.66

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108552 Nr: 1843-46.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josue Gonçalves Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da penhora negativa Renajud, no 

prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108541 Nr: 1839-09.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves de Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da consulta Bacenjud negativa, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 39898 Nr: 767-31.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gisele Alves Lupges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PESQUISA BACENJUD NEGATIVA de fls.141/143.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108547 Nr: 1842-61.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T L C Comércio de Peixes Ltda - ME, Valdeci 

Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joabe Teixeira de Oliveira. - 

OAB:5152-A/MT

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PENHORA RENAJUD NEGATIVA de fls.70/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 111594 Nr: 3517-59.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tranportadora KS Ltda ME, Alexsandro Giovani 

de Souza, Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): TRANSPORTADORA KS LTDA ME E OUTROS

Localidade: RUA DOS COQUEIRAIS, NOVO DIAMANTINO E RUA 

ALEXANDRINA DALL`AGNOL 650, NOVO DIAMANTINO , DIAMANTINO - 

MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DA PENHORA ON LINE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 38873 Nr: 3559-89.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Bortolo, Antonio Renê Bortolo, Nara 

Rejane Correa Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Intimo os executados para manifestarem acerca da Proposta de 

Honorários de fls.125/132, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 9547 Nr: 43-42.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Miguel 

Viana Reginato - OAB:11662/MT

 Intimo o Credor para que no prazo de 15 dias, se manifeste acerca da 

PESQUISA BACENJUD NEGATIVA de fls.298/300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 124812 Nr: 765-46.2018.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Cristina Rahman Muhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MÜHL - OAB:4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Intimo o embargado do teor da r. sentença de fls. 42/42, a seguir 

transcrita: "Vistos etc.Trata-se de Ação de Embargos à Execução 

ajuizada por MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL e face do BANCO DO 

BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.Relata a 

embargante ilegitimidade passiva, bem como a prescrição do título que 

embasa o feito executivo.Vieram-me os autos conclusos.É o necessário 

Relato.

Fundamento e DECIDO.O feito deve ser extinto em virtude da 

superveniência de falta de interesse processual, visto que o feito 

executivo em apenso tombado sob nº 3193-50.2008.811.0005 – Código 

38517, foi extinto face a prescrição.Com efeito, é conhecida a lição de 

CELSO AGRÍCOLA BARBI “a respeito do momento em que devem estar 

presentes as condições da ação, ou, mais especificamente, o interesse 

de agir, quando destaca que o interesse de agir deve existir no momento 

em que a sentença for proferida. Portanto, se ele existir no início da 

causa, mas desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta 

de interesse de agir. E se o interesse não existir, inicialmente, mas surgir 

durante o processo, de modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação 

alegando aquela falta.” ("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, 

T. 1/62, Ed. Forense, 1ª ed., 1975). Ante o exposto, JULGO extinto o 

processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do Código de 

Processo Civil/2015.Custas pela autora.Sem honorários, uma vez que a 

relação não está angularizada.Após as formalidades legais, arquive-se.Às 

providências".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 88974 Nr: 1317-84.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPM Empreendimentos e Participações Ltda, nova razão 

social emp. Agro Amazônia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delírio Merisio, Maria Luciana Procópio Merísio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA URBANA – DIAMANTINO -MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO DE PENHORA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 886 Nr: 312-86.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Detomin Bueno, SolangeTerezinha 

Poerch Bueno, Iraci Detomin Bueno, Darci Detumin Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Jandira Rossés Espíndola - OAB:3.519-B

 INTIMANDO OS PROCURADORES DAS PARTES DA DATA DA PERICIA 

DESIGNADA PARA O DIA 22/05/2018, ÀS 14:00 HORAS, TENDO COMO 

LOCAL DE ENCONTRO E PARTIDA COM AS PARTES: NO ÁTRIO DO 

FÓRUM DA COMARCA DE DIAMANTINO, SITO À AVENIDA MIGUEL ABIB, 

SNª, JARDIM ELDORADO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 29365 Nr: 647-90.2006.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcir Dartora, Vlademir Tavares, Nicanor Ambrosi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Trabachin ME, Shirlei Aparecida 

Mutsuoka Arrabal, Walter Dias Magalhães Junior, Wilson Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josemar Carmerino dos 

Santos - OAB:7072/MT, Juliano Higino da Silva Júnior - OAB:4045, 

Naiara Cristina Tonetta - OAB:OAB/MT 24068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Bezerra de Brito - 

OAB:12352/MT, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo os patronos das parte da data designada para Audiência Instrutória 

na Comarca de Chapada dos Guimarães - CP. 104384 - Dia 16/05/2018 às 

15:00 horas

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 114381 Nr: 481-72.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Lourenço de Sousa, Eder Gomes 

Ojeda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n.114381

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 28 de agosto de 2018, às 

18h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90972 Nr: 3185-97.2013.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Onofre Ourives

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odilzon das Neves Graus 

Júnior - OAB:MT 6836

 Código n. 90972

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 22 de agosto de 2018, às 

15h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 42906 Nr: 3608-96.2009.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenir Marcos Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal/INSS - 

OAB:

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 05 dias se manifeste 

acerca do retorno dos autos do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 94253 Nr: 1971-37.2014.811.0005

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hebert Silva Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Advogado do Reeducando para que fique ciente di 

CALCULO DE PENA de fls. 223 e se manifeste no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 121021 Nr: 3685-27.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe da Silva Santos, Thallys Michael da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n.121021

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 28 de agosto de 2018, às 

15h:30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110492 Nr: 2897-47.2016.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naldya do Carmo Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 110492

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 28 de agosto de 2018, às 

14h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92496 Nr: 912-14.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Gonçalves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Código n.92496

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 28 de agosto de 2018, às 

16h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 115398 Nr: 1024-75.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Soares de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 115398

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 01 de agosto de 2018, às 

16h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 115270 Nr: 955-43.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quintino Costa Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Código n. 115270

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 01 de agosto de 2018, às 

15h:30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90736 Nr: 2998-89.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Americo dos Santos,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo de Oliveira Martins - 

OAB:2297/MT

 Código n. 90736

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 20 de agosto de 2018, às 

15h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 114668 Nr: 629-83.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Machado de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898/MT

 Código n. 114668

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 01 de agosto de 2018, às 

16h:30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 115242 Nr: 943-29.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:
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 Código n. 115242

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 18 de julho de 2018, às 

18h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119031 Nr: 2879-89.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stallony Lourenço Vanni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Rodrigues Filho 

- OAB:OAB/MT 14225, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Código n.119031

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 28 de agosto de 2018, às 

17h:30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108680 Nr: 1893-72.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rudnei Souza de Luck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 Código n. 108680

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 15 de agosto de 2018, às 

14h:30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103854 Nr: 3376-74.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Moreno Camarço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Sheila Gomes de Carvalho - OAB:20415-0/MT

 Código n. 103854

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 18 de julho de 2018, às 

14h:30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 30772 Nr: 1684-55.2006.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Rogério Babuja, Airton Antonio Novo, 

Rudney Jose Soligo, Afonso Martins, Cicero dos Passos, Luiz Carlos 

Zeneratte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Cristine Bandeira 

Welter - OAB:OAB/PR 53.872, Defensoria Pública - Unidade de 

Diamantino - OAB:, Dr. Vinicius Antonio Poncio de Oliveira - 

OAB:OAB/PR 69.021, Dra. Kristiana Nathany Canzi - OAB:OAB/PR 

64.490, Gilberto Vilas Boas - OAB:53650, Hosine Salem - OAB:28394, 

João Alves da Cruz - OAB:23061-PR, Lucimar Zanne Novo - 

OAB:37699, Tulio Marcelo Dening Bandeira - OAB:OAB/PR 26.713

 Código n. 30772

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 18 de julho de 2018, às 

16h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105130 Nr: 578-09.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolindo Domingos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Aiardes - OAB:15463

 Código n. 105130

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 15 de agosto de 2018, às 

17h:30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107296 Nr: 1307-35.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Pinto de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernandes de Assis - 
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OAB:OAB/MT 20231/O

 Código n.107296

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 28 de agosto de 2018, às 

17h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 107599 Nr: 1441-62.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Angeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O

 Código n.107599

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 28 de agosto de 2018, às 

18h:30min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 118313 Nr: 2593-14.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Rodrigo dos Anjos Barroso Mattos - OAB:12780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que fique ciente da CERTIDÃO de fls. 

46, abaixo transcrita: Certifico que designo sessão de 

conciliação/mediação para o dia 28 de Maio de 2018 as 14:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 111987 Nr: 3717-66.2016.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimação do Advogado do Acusado para que apresente resposta a 

Acusação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 116872 Nr: 1726-21.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sirineu dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Jane Scotti - 

OAB:15.152 -MT

 Código n. 116872

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 01 de agosto de 2018, às 

15h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 94352 Nr: 2043-24.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Basilio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Código n. 94352

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 17 de julho de 2018, às 

16h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 108321 Nr: 1739-54.2016.811.0005

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Gaino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Fernandes, Maria Claudia Heming dos 

Santos Lira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Fernandes de Assis - 

OAB:OAB/MT 20231/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Claudia Heming dos 

Santos Lira - OAB:OAB/MT 21.911/0

 Código n. 108321

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 15 de agosto de 2018, às 

18h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88134 Nr: 416-19.2013.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Matias Panizza, José Almir Adena, Adilson João 

Adena, Daniel Adena
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Judith Valentini Adena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana 

Reginato Mendes - OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva 

- OAB:6593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Requerente para que fique ciente da 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA de fls. 93 (ENDEREÇO DESCONHECIDO).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105708 Nr: 715-88.2016.811.0005

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Pacheco 

Castanho - OAB:20.230/O, Silvia Pacheco Castanho - OAB:15680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michelle Novacki Boeira - 

OAB:63698 PR

 Código n. 105708

DESCISÃO

 Vistos, etc.

 OFICIE-SE a empresa empregadora do requerido (f.154), para que informe 

nos autos o salário percebido por este, a fim de atualização do valor de 

pensão paga à menor.

 DESIGNO audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 05 

de julho de 2018, às 14h00m.

 Intimem-se as partes e seus respectivos advogados.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Diamantino/MT, 9 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 93863 Nr: 1758-31.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Rosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Código n. 93863

DESPACHO

Vistos, etc.

Designo audiência instrutória para o dia 04 de julho, às 14h00min.

Para tanto, intime-se a parte, a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 08 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 114535 Nr: 554-44.2017.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo de Moura Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Carlos Pereira - 

OAB:11810-MT

 Código n. 114535

DESPACHO

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido Ministerial.

 Determino a elaboração de novo cálculo de pena, bem como a juntada de 

antecedentes criminais em nome de EDUARDO DE MOURA BARBOSA, 

devidamente atualizado.

 Designo audiência admonitória para o dia 24 de julho de 2018, às 13h00.

Intime-se a parte, a Defesa e o Ministério Público.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 8 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 120359 Nr: 3435-91.2017.811.0005

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA BARROS MARTINS - 

OAB:21491/O

 Vistos, etc.

Intime-se novamente a patrona constituída pelo adolescente, fl. 125v, para 

que apresente defesa no prazo legal.

Havendo inércia da patrona, intime-se o adolescente pessoalmente, na 

pessoa de seus representantes legais, para que constitua novo 

advogado, em 05 dias, caso contrário sua defesa será patrocinada pela 

DPE.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 123218 Nr: 66-55.2018.811.0005

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Certifico que, intimei via DJE o patrono do requerente Dr. Everton Vanni 

Catunda para querendo, impugnar a contestação no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 118181 Nr: 2543-85.2017.811.0005

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamil Jose Nasser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Bertoldo Barchet - 

OAB:5665

 Certifico que, intimei via DJE o procurador do autor do fato Dr. Marcelo 

Bertoldo Barchet, da audiência designada para o dia 07/06/2018, às 

13h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108218 Nr: 1696-20.2016.811.0005

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hora do Point - NFS Filho Conveniência - ME, 

Nestor Felipe Santiago Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Certifico que, intimei via DJE o patrono do requerido para apresentar 

alegações finais, no prazo legal.

5ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-70.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES & VUNJAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso Inominado ID 12045804 foram 

interpostos no prazo legal, bem como requer os benefícios da justiça 

gratuita. Certifico ainda, envio intimação para o recorrido querendo 

apresentar contrarrazões no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000148-40.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WIBINY NEGUEBY ALMEIDA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/07/2018 às 09hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON LARA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/07/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8014883-61.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO BITENCORT BILIERI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/07/2018 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000505-49.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIZOM VIEIRA PONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000505-49.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LOURIZOM VIEIRA PONDE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que inexistem elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, sendo prudente, portanto, aguardar 

a instrução processual para melhores esclarecimentos dos fatos. Posto 

isso, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. II. DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para 

que compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. III. Intime–se a parte reclamante para 

que compareça na audiência, sua ausência implicará na extinção do 

processo sem resolução de mérito. Intime. Cumpra-se Diamantino, 10 de 

maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000515-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000515-93.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA LINA DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). Compulsando os 

autos, entendo presentes os requisitos que ensejam a concessão da 

tutela de urgência perquirida, quais sejam, a probabilidade do direito 

alegado bem como o perigo de dano, senão vejamos: A probabilidade do 
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direito alegado está revelada através da documentação juntada, 

demonstrando que o autor se encontra adimplente perante a requerida até 

a presente data quanto a unidade consumidora 13146334 - Pág. 5, bem 

como através das fotografias que comprovam a suspensão da energia. O 

perigo da demora é evidente, pois, no caso, a parte requerente está a 

sofrer restrições no uso de energia elétrica, o que lhe trará diversos 

prejuízos, dentre eles o perecimento de seus produtos alimentícios que 

necessitam permanecer conservados em geladeiras. Esclareço que a 

parte autora deverá manter o pagamento regular das faturas de energia 

elétrica futuras, sob pena de revogação da medida, ficando a 

concessionária autorizada a efetuar o corte, caso haja atraso no 

pagamento das faturas a vencer, preenchidos os requisitos legais do 

aviso prévio. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a empresa reclamada a proceder 

imediatamente o religamento da Unidade Consumidora 6/4115-2, até 

determinação judicial em contrário, sob pena de multa diária pelo não 

cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao prazo de 30 

(trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do Código de 

Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 4 - Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser 

assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) 

dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 5 - INTIME-SE a parte 

reclamante da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 6 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 10 de 

maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010562-12.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE ENGELMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010562-12.2015.8.11.0005. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LEONARDO HENRIQUE ENGELMANN Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará 

de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, 

considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - 

Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. 

Diamantino, 10 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010236-18.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8010236-18.2016.8.11.0005. Parte Autora: EXEQUENTE: LINCON 

BARELLA Parte Ré: EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Em análise do 

cálculo realizado pela Contadora do Juízo, verifica-se que não há saldo 

remanescente a ser pago, tendo a parte executada adimplido o valor 

integral da condenação, R$ 12.580,57. Dessa forma, libere-se o valor que 

se encontra vinculado aos autos, na monta de R$ 2.146,01 em favor da 

executada, mediante alvará de levantamento. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com fulcro no artigo 924, inciso I do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino, 10 de maio de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 74655 Nr: 6974-13.2010.811.0037

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JDDDDFDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099/MT

 Processo Administrativo Disciplinar n.º 6974-13.2010.811.0037

 Código: 74655

Diante do usufruto de férias da servidora Eloina Maria Bomfim, no período 

de 12/04 a 07/05 e de folgas compensatórias da servidora Célia Regina 

Pereira Xavier, no período de 22 a 30/05, designo para o dia 05/06/2018, 

às 14h00min, no plenário do Tribunal do Júri desta Comarca, a realização 

da oitiva das testemunhas e do interrogatório do servidor.

Primavera do Leste, 04 de maio de 2018.

Sinara Santos Teruya Leal

Presidente

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 140022 Nr: 10242-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHOC, EOD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Marcio Robrigues 

Moreira - OAB:22.628

 Considerando a certidão da fls 61,itimo o advogado da parte requerente 

para se manifestar no prazo legel.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 120853 Nr: 3347-93.2013.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALENO FRANCO RIBEIRO, SUELY RIBEIRO MARTINS, 

ARILDO FRANCO RIBEIRO, SIRLENE LASARA FRANCO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR FRANCO RIBEIRO, MARIA DAMAZIO 

RIBEIRO, ALEUDO FRANCO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 3347-93.2013.811.0037- CÓD. 120853

 ESPÉCIE: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: GALENO FRANCO RIBEIRO e SUELY RIBEIRO 

MARTINS e ARILDO FRANCO RIBEIRO e SIRLENE LASARA FRANCO 

RIBEIRO

PARTE RÉQUERIDA: NICANOR FRANCO RIBEIRO e MARIA DAMAZIO 

RIBEIRO e ALEUDO FRANCO RIBEIRO

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): Maria Damazio Ribeiro, 

Cpf: 47870079049, Rg: 1078898 SSP MT Filiação: José Lourenço Damazio 

e Ana Damazio, data de nascimento: 20/05/1938, brasileiro(a), natural de 

Monte vidio-GO, viuvo(a), do lar, Endereço: Rua Dançarino, 46, Bairro: 

Tuiuiu, Cidade: Primavera do Leste-MT

FINALIDADE: Intimação da Senhora MARIA DAMÁZIO RIBEIRO, brasileira, 

viúva, bem como, HAROLDO FRANCO RIBEIRO, ambos em local incerto e 

não sabido, para manifestarem -se nos autos de Inventário supra indicado, 

acerca das primeira declarações apresentadas pelo inventariante, no 

prazo legal.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, em correição.Defiro o petitório de fls. 

retro.Cumpra-se, na forma requerida.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA ETERNA 

PEREIRA DA SILVA, digitei.

Primavera do Leste - MT, 9 de maio de 2018.

Lindinalva Lopes da Silva Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 119157 Nr: 1544-75.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCNPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Considerando a certidão da fls.298, intimo o advogado da parte 

requerente para se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137827 Nr: 8899-05.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSN, RDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado, Dr. ADRIANO SOUZA PAULINO - OAB-MT 16689/O, 

para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 137826 Nr: 8898-20.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDSN, RDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALA KASSIA ALVES ROCHA 

- OAB:19523

 Intimo o advogado, Dr. ADRIANO SOUZA PAULINO - OAB-MT 16689/O, 

para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 53036 Nr: 856-89.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GTDOS, GTDOS, CÉLIO SOUZA CARMO, LIRA PEREIRA 

DA TRINDADE, GDOC, GDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado, Dr. MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB-MT 12974-A, 

para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 115526 Nr: 6080-66.2012.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado, Dra. ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH - 

OAB-MT 14932/O, para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e 

Multa de meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 59967 Nr: 7328-09.2008.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado, Dr. RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB-MT 7222-B, 

para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 62163 Nr: 1926-10.2009.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACBP, ELB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ALVES FERRAZ - 

OAB:5632/MT, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:MT 9.983, José 

de Lima Fernandes - OAB:2234/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA 

LIMA - OAB:10.006, RAFAEL NORBERTO DA SILVA - OAB:9764-E, 

WESLEY SODRÉ ALVES DE OLIVEIRA - OAB:12019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado, Dr. JOSÉ DE LIMA FERNANDES - OAB-MT 2234/O, 

para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149376 Nr: 4053-08.2015.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI BIESEK, DEBORA BIESEK, IRACI BIESEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIBRAIM BIESEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado, Dra. MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB-MT 

14101/O-, para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 116515 Nr: 7162-35.2012.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA PAZ MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO JORDANI RAISEL DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE MARIA PAGANI DE LIRA - 

OAB:8960 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:14537/MT

 Intimo o advogado, Dr. ROGÉRIO DE BARROS CURADO - OAB-MT 

10944/O, para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 50012 Nr: 5339-02.2007.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MEYER, CARLOS MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER - 

ESPÓLIO, CLÁUDIO HOLDERBAUN MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 Vistos etc.

Diante do pedido de f. 1014, no qual o curador nomeado requer que a 

apreciação da declaração de nulidade do acordo “somente seja levado a 

efeito ao depois de julgado o processo de interdição apenso” e levando 

em consideração que o Ministério Público postulou à f. 1023 pela 

“suspensão do presente processo de inventário até que o processo de 

interdição seja devidamente julgado”, suspendo o presento feito até o 

julgamento do processo de interdição em apenso (código 139051).

Ciência às partes e ao Ministério Público. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 08/05/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 141054 Nr: 206-95.2015.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Alex Petry

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado, Dr. JEFFERSON LOPES DA SILVA - OAB-MT 23775/O, 

para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 151077 Nr: 4883-71.2015.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETH BERNARDO DE SOUZA, JAQUELINE 

BERNARDO DE SOUZA CAMPOS, MAURICIO BERNARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BERNARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado, Dr. MARCELO JUNIOR GONÇALVES - OAB-MT 8787/B, 

para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 69802 Nr: 2110-29.2010.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCS, FCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THELMA APARECIDA GARÇIA 

GUIMARAES - OAB:MT/3.402-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEDSON CARVALHO DA 

SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 

7.222-B

 Intimo o advogado, Dr. RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB-MT 7222-B, 

para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 106964 Nr: 6054-05.2011.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÍRIO SECHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIANO DE LIMA SECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado, Dr. MARIO CESAR CREMA - OAB-MT 3873/O, para 

devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 128180 Nr: 1117-44.2014.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILSON DE SOUSA BARROS, LADY MAIKELLYN 

BARROS DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA SANTANA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado, Dr. RAUL ANTUNES MACEDO - OAB-MT 15674/O, 

para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 189864 Nr: 3830-84.2017.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGVA, SVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado, Dr. VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB-MT 16426/O, para 

devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 57363 Nr: 4967-19.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON LOPES DA SILVA - 

OAB:MT 23.775/O, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762, 

VALDINEIA ETERNA ANDRADE ROCHA - OAB:MT/ 21065/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FREITAS 

DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Intimo o advogado, Dr. JEFERSON LOPES DA SILVA - OAB-MT 23775/O, 

para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 70113 Nr: 2421-20.2010.811.0037

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAM, MAAM, LRDS, GLRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDODS, LCRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apense-se conforme já determinado às f. 155 e 164.

Manifestem-se o advogado dos autores, a Defensoria Pública e o 

Ministério Público acerca do relatório de f. 169/173.

Sem prejuízo, acolho a sugestão da psicóloga do Juízo para encaminhar 

as partes a Oficina de Pais e Filhos cuja realização está prevista para o 

dia 09/06/2018.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 08/05/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 153301 Nr: 5937-72.2015.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA FRANCISCA E SOUSA, LUCIANO COSTA 

DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO XAVIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTIANE DOS REIS - 

OAB:MT/ 13419, MARCELO ALVES CAMPOS - OAB:MT 14762, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem para deferir expressamente a gratuidade da justiça 

postulada na inicial, face à juntada de declaração de hipossuficiência à f. 

08.

No que tange ao pedido de alienação dos itens 1, 2 de f. 21-v e 4 de f. 36, 

verifico que deve ser deferido, pois apesar da existência de débito do de 

cujus junto à Fazenda Pública Municipal (f. 62/66), há outro bem do espólio 

(consórcio cuja avaliação não foi impugnada pelas partes) que pode quitar 

o valor da dívida.

Diante disso e considerando que o coerdeiro se manifestou 

favoravelmente ao pedido de alienação (f. 45/46), defiro o pedido de 

venda formulado à f. 36, observados os valores das avaliações, mediante 

o depósito judicial do valor obtido com o negócio. Expeça-se o competente 

alvará.

Intime-se a inventariante para providenciar a quitação do débito junto à 

Fazenda Pública Municipal, na qualidade de credora do espólio, e a 

proceder com a competente certidão negativa municipal, bem como a 

certidão negativa de IPVA/ICMS expedida pela SEFAZ.

Sem prejuízo, designo audiência para deliberar acerca da partilha para o 

dia 12/09/2018 às 17h00min.

Intimem-se os herdeiros, consignando que o inventariante deverá atender 

as diligências da presente decisão até a data da audiência ora designada.

Cumpra-se.

Primavera do Leste, 07/05/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 21879 Nr: 2644-85.2001.811.0037

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCFDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o deferimento do pedido inicial e o levantamento integral dos 

valores depositados em juízo, julgo procedente a ação e determino a 

extinção do feito.

Transitada em julgado, com as anotações de estilo, arquive-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 02/05/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 17008 Nr: 2075-84.2001.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA ROSSETO FERREIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, intime-se a meeira para que compareça aos autos a fim 

de assinar seu respectivo termo de renúncia, face o teor do plano de 
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partilha de f. 146/149, no prazo de cinco dias.Cumprida essa providência, 

INTIME-SE a inventariante para que junte aos autos as certidões negativas 

de débito municipais, estaduais (1. certidão negativa de débitos expedida 

pela PGE; 2. certidão negativa de ICMS/IPVA pela Secretaria de Estado de 

Fazenda; 3. certidão negativa de débitos e outras irregularidades emitida 

pela SEFAZ) e federais, no prazo de vinte dias.Com as certidões, volte-me 

o feito concluso para deliberar acerca da partilha.Intimem-se. Cumpra-se, 

servindo cópia da presente como mandado e ofício.Primavera do Leste, 

02/05/2018.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 131292 Nr: 3818-75.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA 

D'AVILA - OAB:14063 MT

 Certifico que a requerida apresentou Recurso de Apelação às fls. 

145/158 sendo este TEMPESTIVO. Assim, intimo a parte recorrida para 

ofertar as Contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 198564 Nr: 7939-44.2017.811.0037

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, ISMDFPDS, DCSDFPDS, KRSDFP, DVSDFPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSMDF, SSM, CP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7662

 Intimo o advogado, Dr. ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - OAB-MT 

7662/O, para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 120559 Nr: 3046-49.2013.811.0037

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR APARECIDO XAVIER DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO MOLAS TRUKÃO LTDA - ME, RENATO 

JORDANI RAISEL DA CRUZ, ELENITA PAZ MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA SANTOS DE MORAES 

- OAB:MT 20215, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Intimo o advogado, Dr. ROGÉRIO DE BARROS CURADO - OAB-MT 

10944/O, para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 179844 Nr: 10508-52.2016.811.0037

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, RLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ntimo o advogado, Dr. GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB-MT 14.323, para 

devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 181825 Nr: 11461-16.2016.811.0037

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDO, SDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 Intimo o advogado, Dr. ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - OAB-MT 

7662/O, para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 202558 Nr: 500-45.2018.811.0037

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimo o advogado, Dr. GILBERTO JOSÉ CADOR - OAB-MT 14.323, para 

devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 165619 Nr: 2959-88.2016.811.0037

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE ALVES AMORA - 

OAB:MT 20.032, Manoel Mazzutti Neto - OAB:OAB-MT 16.647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado, Dr. CAROLINE ALVES AMORA - OAB-MT 20032/O, 

para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de meio 

salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 186694 Nr: 2331-65.2017.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FLÁVIO MARTINS RIBEIRO - 

OAB:18826/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a cota ministerial de fls. 42, em que a d. Promotora pugna 

pela intimação da parte requerente para que se manifeste o que entender 

de direito, e informe se o requerido devolveu a criança, uma vez que já 

passaram-se quase 3 meses desde a citação(11/12/2017), intimo a parte 

requerente, por intermédio de seu advogado, para manifestação no prazo 

de 10(dez) dias.

No mesmo prazo, deverá se manifestar sobre o Relatório de Estudo 

Psicossocial juntada às fls. 43/45-vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 176803 Nr: 8946-08.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 

11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 Intimo o advogado, Dr. APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - OAB-MT 

19.480, para devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão, perda do direito de vista fora de cartório e Multa de 

meio salário-mínimo, conforme dispõe o §2º artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 121168 Nr: 3664-91.2013.811.0037

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI SANDRO GUILLANDE, VCG, ARI SANDRO 

GUILLANDE, ACG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA APARECIDA CHIOT GUILLANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA DE OLIVEIRA - 

OAB:18817/O

 Vistos etc.

Considerando que todos os herdeiros constituíram mesmo procurador na 

inicial e apresentaram plano de partilha juntamente com as primeiras 

declarações (f. 48/52), sopesando que os mesmos aparentemente 

encontram-se de acordo com a partilha apresentada, entendo que o feito 

preenche, a princípio, os requisitos do arrolamento sumário.

Verifico que as certidões estaduais estão incompletas (f. 43/45), razão 

pela qual, determino a intimação do inventariante para trazer aos autos a 

certidão negativa de débitos e outras irregularidades fiscais expedida pela 

SEFAZ e a certidão negativa expedida pela PGE, no prazo de 15 dias.

Em seguida, considerando que Alessandra atingiu a maioridade após a 

apresentação das primeiras declarações, intime-se a referida herdeira 

para manifestar sua concordância, ou não, com o plano de partilha 

constante às f. 48/52, no prazo de 15 dias.

Após, conclusos para análise da partilha. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 02/05/2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 201752 Nr: 21-52.2018.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EST, VINICIOS TOMAZETTI, LUCIANA BRAGA SIMÃO 

TOMAZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, DIRETORA DO COLÉGIO MÃE 

DA DIVINA PROVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B, TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Inicialmente, consigno que o impetrante manifestou sua desistência 

previamente às informações prestadas pela única impetrada que o fez nos 

autos, conforme se verifica às fls. 36/37.

 Posto isso, homologo a desistência da presente ação, manifestada pelo 

impetrante (à fl. 36), para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil.

Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VIII, §5º, do Código de Processo 

Civil.

Isento de honorários advocatícios, com base no artigo 25 da Lei 

12.016/2009.

Isento de despesas processuais, com fundamento no artigo 10, inciso 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Publicada e registrada diretamente no Apolo.

 Intimem-se.

 Transitada em julgado, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eviner Valério

 Cod. Proc.: 201752 Nr: 21-52.2018.811.0037

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EST, VINICIOS TOMAZETTI, LUCIANA BRAGA SIMÃO 

TOMAZATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, DIRETORA DO COLÉGIO MÃE 

DA DIVINA PROVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B, TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e com tais considerações, INDEFIRO A MEDIDA 

LIMINAR pleiteada.Solicite-se informações das autoridades apontadas 

como coatoras.Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, em 

seguida, retornem-me os autos conclusos para sentença.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Primavera do Leste-MT, 17 de Janeiro de 

2.018.EVINER VALÉRIOJuiz de Direito em Substituição

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000914-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERNIVALDO MARTINS DOS SANTOS (RÉU)

MARIA LUIZA LOPES DOS SANTOS (RÉU)

 

Intimo a parte requerente para no prazo de 05(cinco) dias, se manifestar 

sobre as correspondencias que retornaram sem exito na intimação 

conforme IDs 12664028, 12665245 e 12665374.

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1003271-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIANA ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JETCO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO OAB - MT11131/O 

(ADVOGADO)

 

Intimo as partes para informarem sobre eventual cumprimento integral do 

acordo celebrado, em 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 72730 Nr: 5052-34.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGILEU BORGES DOS SANTOS, WAGNER AUGUSTO 

BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE VELASQUES AMARAL 

- OAB:13598

 Processo nº 5052-34.2010.811.0037 (Código 72730)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Wagner Augusto Buss
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Executado: Banco Unibanco

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre o cumprimento integral da ordem 

de penhora online, consoante detalhamento de ordem judicial de bloqueio 

de valores anexo.

Intime-se a parte executada sobre a constrição bancária (Prov.nº 

04/2007-CGJ).

 Às providências.

Primavera do Leste (MT), 02 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135009 Nr: 6787-63.2014.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO PARTICIPAÇÕES 

LTDA, BANCO INDUSTRIAL E COMÉRCIAL S/A -BICBANCO, BANCO 

INDUSVAL S/A, JONIS SANTO ASSMANN, BELLUNO LOGISTICA E 

TRANSPORTES LTDA, BANCO PINE S/A, BANCO ITAÚ S.A, BANCO 

BRADESCO S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE DE 

MATO GROSSO - SICOOB, BANCO SAFRA S/A, BANCO DA AMAZONIA, 

JNORTE CONSTRUTORA LTDA, BANCO J SAFRA S/A, MARCELO 

GONÇALVES, JOSE BENEDITO DO VALE, BIO SOJA FERTILIZANTES 

LTDA, ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, HELM 

DO BRASIL MERCANTIL LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, 

HSBC BANK BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE EXTINTORES PARANÁ LTDA, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS 

AGROPECUARIOS S/A, CHEMTURA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL 

LTDA, OURO FINO QUÍMICA LTDA, GRANORTE FERTILIZANTES LTDA, 

TROMINK INDUSTRIAL LTDA, MONSANTO DO BRASIL LTDA, ANACLETO 

BRUNETTA, EDUARDO LUIZ DEITOS, GERSON SALVADORI, JORGE LUIZ 

BORGHETTI, NORTOX S/A, PAULO CESAR BORGUETTI, CHEMINOVA 

BRASIL LTDA, BANCO BMG S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, BANCO PAN S/A, 

CEAGRO AGRÍCOLA LTDA, KELIN REGINA ALBERTON, INTL FCSTONE 

MARKETS, LCC, AGRO ASSET BACKED FINANCING LTD, LATIN AMERICA 

EXPORT FINANCE FUND, LTD, PAETTO VEÍCULOS LTDA, ALZIRA 

CAETANO TONI, ADAMA BRASIL S/A, EDVANDRO TONI, COOPERATIVA 

AGRÍCOLA CAMPO DO TENENTE, PRADO SUZUKI E ASSOCIADOS S/S, 

BRICKELL S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E IVESTIMENTO, JONI SANTO 

ASSMANN, ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP, BREDA & CIA 

LTDA ME, ITAÚ UNIBANCO S.A, BANCO PAULISTA S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, TROMINK INSDUSTRIAL LTDA, OCTANTE 

SECURITIZADORA S/A, DARCI MONTAGNI, TEREZINHA DAS GRAÇAS DE 

SOUZA MONTAGNI, GETÚLIO GONÇALVES VIANA, BANCO DO BRASIL 

S/A, IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS, SINAGRO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS S/A, AGROPECUARIA TRÊS ESTRELAS LTDA, PEREIRA 

E PARRA LTDA, COMPO DO BRASIL LTDA, TRANSCORPA TRANSPORTES 

DE CARGAS LTDA, FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO 1500 LTDA, COOAMI COOPERATIVA MERCANTIL E 

INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO, SUL AMÉRICA COMPANHIA 

DE SEGURO SAÚDE, CONTROL UNION WARRANTS LTDA, MICROBIOL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, STEMAC S/A - GRUPOS GERADORS, 

SIVIERO CEREAIS, INSUMO AGRÍCOLAS E TRANSPORTE LTDA, CELSO 

APARECIDO LUCIANO PEREIRA - ME, CLIMA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, RECH AGRÍCOLA LTDA, MARUBENI AMERICA CORPORATION, 

MAXICON SISTEMAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARADISO GIOVANELLA TRNSPORTES LTDA, 

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A - CCB 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADA SILVA RESENDE - 

OAB:13446, ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - OAB:198905/SP, 

ADRIANO GREVE - OAB:SP/211.900, ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:OAB/MS 8659, ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - 

OAB:S/P29913, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890 PR, 

ALEXANDRE VIEGAS - OAB:9321-A/MT, AMANDA MENDES - 

OAB:34.861, ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - OAB:SP/287.799, ANDRÉ 

LUIZ DA SILVA ARAÚJO - OAB:MT 3963, ANDRE RICARDO PASSOS DE 

SOUZA - OAB:SP 165202-A, ARTHUR BIRAL FRANCO - 

OAB:268.004/SP, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 31.405, CARLOS 

CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA 

- OAB:16915/MT, CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - OAB:15365, 

CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:SP 76.458, CIBELLY DE JESUS 

AMARAL - OAB:MT 18559, CLARISSA ARAUJO GRECELLÉ - OAB:RS 

83.790, CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO - OAB:SC 19.054-A, CLÁUDIO 

ANÔNIO CANESIN - OAB:OAB/PR 8.007, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244, CLEVERSON JOSÉ VELLASQUES - OAB:69083/PR, DARLAN 

ADIB FARES - OAB:9.265, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, DOUGLAS 

LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:MT/10823, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 11.084, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, 

EDUARDO PECORARO - OAB:SP 196.651, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B, ELIZETE RAMALHO GERINO - OAB:MT 

5614, ELTON FERNANDES RÉU - OAB:185631/SP, EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:10.271/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13431-A, 

FÁBIO MARGIELA DE FÁVARI MARQUES - OAB:SP/ 256. 707, FABIOLA 

PEREIRA BAHRUTH - OAB:SP/ 228.277, FERNANDO HACKMANNN 

RODRIGUES - OAB:RS/18.660, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - 

OAB:9012/MT, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - OAB:OAB/SP 84786, 

FERNANDO STEFANELLI GAULUCCI - OAB:SP/299.880, FRANKLYN 

CELSO FERREIRA - OAB:SC/39.398, GABRIEL FELÍCIO GIACOMINI 

ROCCO - OAB:SP 246.281, IGOR CASAGRANDE - OAB:70137, IVO 

WAISBERG - OAB:SP/146176, JOÃO CLAUDIO CORRÊA SAGLIETTI 

FILHO - OAB:SP/154061, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:3210 - 

SC, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:PR/25.430, JOÃO PEDRO DE 

DEUS NETO - OAB:OAB/RJ 135.506, JOHNAN AMARAL TOLEDO - 

OAB:MT 9.206, JORGE AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, 

JORGE LUIS ZANON - OAB:OAB/RS 14.705, JOSE CARLOS VAN CLEEF 

DE ALMEIDA SANTOS - OAB:39277, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, LÚCIO FEIJÓ DE ARAUJO LOPES - OAB:RS/50.791, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:14733-A, LUIZ ANTONIO 

GOMEIRO JÚNIOR - OAB:154.733, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 

8.987-B, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059, MARCELO DE 

CAMPOS BICUDO - OAB:SP 131624, MARCELO GONÇALVES - OAB:, 

MARCELO LOPES - OAB:SP/ 160.896-A, MARCIA GERHARDT SCARPIN 

- OAB:49.456, MARCIO KOJI OYA - OAB:OAB/SP 165.374, MÁRCIO 

RICARDO DE SOUZA - OAB:291333, MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:MT-10.925- B, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

MELISSA CRISTINA REIS - OAB:OAB/RS 54.330, MIRIAN RIBEIRO 

RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798, MURILO HENRIQUE 

MIRANDA BELOTTI - OAB:237.635, MYRIAN CARLA CARDOZO 

SANTOS WALACHEKI - OAB:14026/MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, Nilson Jacob Ferreira - OAB:OAB/MT 

9845, OSMAR A. MAGGIONI - OAB:12.370-A, PASCOAL BELOTTI NETO 

- OAB:54914/SP, PAULA MALUF TEIXEIRA - OAB:13.175/SC, PEDRO 

RONNY ARGERIN - OAB:4.883/MS, RALF MELLES STICCA - 

OAB:236.471/SP, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, REGINA 

CRISTINA DE GOES - OAB:9.546-A/MT, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - 

OAB:10.071/MS, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, 

Ricardo Pomeranc Matsumoto - OAB:174042 SP, RODRIGO 

BARRETO COGO - OAB:164619A, RODRIGO FONSECA FERREIRA - 

OAB:SP/ 323.650, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B, 

ROSANGELA MARIA DE PAULA - OAB:15.000, SAJUNIOR LIMA 

MARANHAO - OAB:OAB/MT 6356, SANDRA APARECIDA PAIVA - 

OAB:PR 17363, SANDRA BERNARDES VILELA - OAB:8895/MT, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT, SERGIO ZAHR 

FILHO - OAB:SP/154.688, STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 

18547, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618, 

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - OAB:14.231/MT, TADEU 

TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI 

- OAB:OAB-MT 15.651, TALITA BARRETO - OAB:19.488 A /MT, 

THIAGO PEIXOTO ALVES - OAB:SP 301.491-A, TIAGO BUENO DA 

SILVA - OAB:18226/O, TIAGO MEURER DA SILVA - OAB:37.146/SC, 
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USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:MT 3150-A, VALTER 

SCARPIN - OAB:6751, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:30857/PR, NILTON D. FENSTERSEIFER - OAB:7905 RS

 Processo nº 6787-63.2014.811.0037 (Código 135009)

Ação de Recuperação Judicial

 Requerentes: Unisagro Participações Ltda. e Costa & Vieira Ltda.

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela recuperanda em face 

da decisão de fls.5.384/5.388.

A recuperanda apresentou embargos de declaração sustentando omissão 

na decisão, sob o fundamento de que a penhora levada a efeito nestes 

autos, em favor do Banco Paulista S/A, não observou a pendência de 

discussão de matéria arguida nos autos da execução, ao passo que 

eventual retenção de valores representará grave ataque ao plano de 

recuperação judicial e consequente impossibilidade de soerguimento da 

empresa, por extrair recurso essencial aos termos da recuperação. 

Outrossim, consignou a higidez da reunião de credores, apontando que a 

decisão novamente se pautou em premissa equivocada, pois 

desconsiderou o voto vencido quanto a deliberação de suspensão 

(fls.5.389/5.403).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inobstante a argumentação articulada nos embargos declaratórios, a 

questão suscitada não revela efetiva omissão no ato decisório.

Com efeito, a formalização da penhora observou a solicitação oriunda do 

Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (MT), em 

decisão prolatada no bojo de processo executivo de crédito 

extraconcursal, inexistindo qualquer oposição recursal naquele feito em 

que tenha sido atribuído efeito suspensivo.

Como é cediço, a impugnação ao pleito executivo e as oposições 

recursais correlatas não impedem a prática dos atos de execução, 

inclusive os de expropriação (CPC, art.525, §6º).

Logo, a suspensão da ordem desafia a oposição de recurso adequado, 

dotado de efeito suspensivo apto a impedir a constrição patrimonial.

Todavia, o destino do numerário arrecado está sujeito à deliberação do 

Juízo recuperacional, momento em que será avaliada a pertinência da 

exclusão do ativo para pagamento do Banco Paulista em face do princípio 

da preservação da empresa.

Para viabilizar tal análise, determino ao Sr. Administrador Judicial a 

apresentação de relatório contábil com o impacto financeiro decorrente da 

utilização do ativo a ser realizado para eventual quitação do débito do 

Banco Paulista, em relação ao efetivo cumprimento do plano de 

recuperação judicial. Aportando o relatório, a questão será objeto de 

deliberação judicial.

Outrossim, no que tange à reunião de credores para deliberação sobre a 

alienação da Unidade Primavera, especificamente quanto a controversa de 

suspensão da solenidade, é evidente que a interpretação dada aos fatos 

decorridos no evento é equivocada.

Isso porque, arguindo voto vencido sobre o pleito de suspensão, a 

recuperanda sustenta ter o Administrador Judicial oportunizado diversos 

cenários de deliberação (suspensão por 15 dias, 30 dias, 60 dias e a 

votação imediata), ao passo que a adoção dessa sistemática viabilizou a 

aparente maioria pela votação imediata, desprezando, contudo, os três 

votos direcionados à suspensão, pelos credores Banco do Brasil, 

Santander e HSBC (seja por 15, 30 ou 60 dias).

De fato, há flagrante violação à intenção de suspensão da reunião em que 

pelo menos metade dos credores optaram pela suspensão, embora não 

unânime quanto ao seu prazo específico.

Pertinente destacar, nesse ponto, que a questão principal submetida à 

votação era a suspensão. O prazo era questão circunstancial. Em não 

havendo unanimidade quanto ao período de suspensão, competia ao 

Administrador Judicial estabelecê-lo, e não simplesmente ignorar a 

vontade da maioria dos credores.

Argumento contrário é mero sofisma.

Portanto, a interpretação deve considerar a intenção global.

 Destarte, não há qualquer omissão no ato decisório. O que pode haver, 

quando muito, é a discordância da embargante com o posicionamento 

adotado na decisão. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que o 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim.

 Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 04 de maio de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 186393 Nr: 2195-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erika Campos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ARCHANJO DAMA, CERVEJARIA 

PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR 

LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ARÁBICA 

DISTRIBUIDORA DE CAFÉ LTDA, BRF S.A., UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, 

COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHRO, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LUCIANA LTDA, ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E 

COSMÉSTICOS LTDA, MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA, 

COMERCIAL DE ALIMENTOS JPM LTDA, BROKER MT SERVIÇOS DE 

COBRANÇA, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SANTO 

ANDRÉ LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

CRUZEIRO LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO TRIÂNGULO S/A, 

ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, OLIVEIRA & 

LORENZZON DE OLIVEIRA LTDA, SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA ME, 

HORTIFRUTIGRANJEIROS SÃO ROQUE LTDA - ME, IMPORTADORA DE 

FRUTAS LA VIOLETERA LTDA, OLIVEIRA E LORENZZON DE OLIVEIRA 

LTDA, FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CARPELLO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S/A, 

TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S/A, CETAP DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, DIBOX - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA, C. C. L. A. A DO SUDOESTE DE MT - 

SICREDI SUDOESTE MT, VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA, GENERAL 

MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA, JOÃO BATISTA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:16169-O/MT, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, Alessandra Francisco de 

Melo Franco - OAB:14542-A/MT, ALOÍSIO DA ROSA HAAS - OAB:MT 

9038, ANA LUCIA MACEDO MANSUR - OAB:21951, AUGUSTO MARIO 

VIEIRA NETO - OAB:MT/ 15.948, BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - 

OAB:15353, CLÁUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - OAB:10519/MT, 

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, DANIEL 

CIDRÃO FROTA - OAB:CE/23.495, EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, EDSON HENRIQUE DE PAULA - OAB:7182/MT, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4.737/MT, JEANCARLO 

RIBEIRO - OAB:7179/MT, JOÃO BATISTA DE CASTRO - OAB:OAB/MT 

20442-O, JORGE AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, JOSIMAR 

LOULA FILHO - OAB:14290/MT, KEILLA MACHADO - OAB:15359, 

LIDINALVA ALVES MARTINS - OAB:PROC.FAZENDA, LIGIA 

APARECIDA GODOI FORTES - OAB:OAB/SP75236, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, NELSON BRUNO VALENÇA - OAB:CE/15.783, OTTO 

MEDEIROS E AZEVEDO JUNIOR - OAB:OAB/MT 7.683, RANULFO 

CARDOSO FERNANDES JÚNIOR - OAB:OAB/GO 19.915, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900, 

SIRLEIA STROBEL - OAB:MT 5256, THAÍSA GIMENES BRANCO - 

OAB:OAB/SP 282.727, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - 

OAB:4834/MT

 Processo nº 2195-68.2017.811.0037 (Código 186393)

Embargos de Terceiro

 Embargante: Erika Campos da Silva

 Embargados: Estaniel Pascoal Alves da Silva e Outros

 Vistos em correição permanente.

A parte embargante reside em área nobre no município de Primavera do 

Leste, ostenta elevada capacidade financeira em redes sociais, exibe 

bens e divulga viagens em suas mídias pessoais, revelando possuir 

capacidade financeira para pagar as despesas do processo sem prejuízo 

da manutenção do sustento próprio e da prole.
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Nesse sentido, nos autos da falência (Autos nº 7213-12.2013.811.0037, 

Código 124646) os credores noticiaram a capacidade financeira ostentada 

pelo cônjuge virago, mesmo diante da suposta crise experimentada pelas 

empresas então em recuperação judicial, circunstância apurada e 

verificada, inclusive pelo Administrador Judicial.

De fato, a parte não comprovou o preenchimento dos pressupostos para 

concessão da gratuidade (CPC, art.99, §2º).

Destarte, havendo nos autos da falência elementos que evidenciam a falta 

dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e inexistindo 

justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a parte 

embargante, por intermédio do respectivo advogado, para efetuar o 

recolhimento das custas e despesas processuais de ingresso, em 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 04 de maio de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 64115 Nr: 3956-18.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE CAMPOS AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON A . MANOEL JÚNIOR - 

OAB:5.454-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, a qual encontra-se gerada no 

sistema, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70087 Nr: 2395-22.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSB, LSB, LUCENI SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CARAZINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:19925-O, DAUSTRIA DE OLIVEIRA MENDES - OAB:15.267-A, 

EMELIN MIRELA R. DE OLIVEIRA - OAB:12.535-B, WILSON MOLINA 

PORTO - OAB:3546/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 C E R T I D Ã O

Considerando que no dia 09 de maio de 2018 a MM. Juíza de Direito desta 

Vara, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, estará em usufruto de 

compensatória, redesigna-se a audiência para o dia 23 de maio de 2018, 

às 17h00min, no Gabinete da 2ª Vara Cível desta Comarca.

Ao setor de expedição para o integral cumprimento da decisão contida no 

termo de audiência de f. 236, observando-se a data acima agendada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 73887 Nr: 6207-72.2010.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILMAR SARTORI, MÁRCIA DO PRADO 

SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte Requerente a 

respeito do desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 121476 Nr: 3982-74.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:SP/231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 124646 Nr: 7213-12.2013.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. P. A. DA SILVA E CIA LTDA- EPP, SUPERMERCADO 

SANTO ANTONIO LTDA, FÁBIO ARCHANJO DAMA, CERVEJARIA 

PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, ARÁBICA DISTRIBUIDORA DE 

CAFÉ LTDA, BRF S.A., TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, COMERCIAL DE GENEROS 

ALIMENTICIOS BOM SENHRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LUCIANA LTDA, 

ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMÉSTICOS LTDA, MIKA 

DA AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS JPM 

LTDA, BROKER MT SERVIÇOS DE COBRANÇA, Samoel da Silva, UNIÃO - 

FAZENDA NACIONAL, BANCO DO BRASIL S/A, DISTRIBUIDORA DE 

BEBIDAS CRUZEIRO LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO 

TRIÂNGULO S/A, ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA, OLIVEIRA & LORENZZON DE OLIVEIRA LTDA, DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SANTO ANDRÉ LTDA, SERTANEJO 

AGROPECUARIA LTDA ME, HORTIFRUTIGRANJEIROS SÃO ROQUE LTDA - 

ME, IMPORTADORA DE FRUTAS LA VIOLETERA LTDA, OLIVEIRA E 

LORENZZON DE OLIVEIRA LTDA, FANECA DISTRIBUIDORA DE 

COSMETICOS LTDA, BANCO BRADESCO S/A, TRÊS CORAÇÕES 

ALIMENTOS S/A, MARCELO GONÇALVES, SE - DISTRIBUIDORA DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP, CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, CETAP DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, DIBOX - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER 

LTDA, C. C. L. A. A DO SUDOESTE DE MT - SICREDI SUDOESTE MT, VALE 

FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA, GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS 

LTDA, DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS PRIMA QUALI LTDA, JOAO 

BATISTA DE CASTRO, CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES 

LTDA, RECOL DISTRIUBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, Alessandra Francisco de Melo Franco 

- OAB:14542-A/MT, ALOÍSIO DA ROSA HAAS - OAB:MT 9038, ANA 

CARLA BRIZOLA - OAB:23.419, ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166-M, ANA LUCIA MACEDO MANSUR - OAB:21951, ANDRE 

LUIS AUGUSTO MARTINS - OAB:, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:MT/ 15.948, BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - OAB:15353, 

CLÁUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - OAB:10519/MT, CLOVIS 

SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, DANIEL CIDRÃO 

FROTA - OAB:CE/23.495, DÉCIO CRISTIANO PIATO - OAB:MT 7172, 

DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAIS - OAB:8548, EDSON HENRIQUE DE PAULA - OAB:7182/MT, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, EVANDRO 

CORBELINO BIANCARDINI - OAB:MT/7341-A, GELSON MENEGATTI 

FILHO - OAB:MT/8594, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:MT 4635, JEAN LUÍS TEIXEIRA - 

OAB:4.737/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, JOÃO BATISTA 

DE CASTRO - OAB:OAB/MT 20442-O, JORGE AMÁDIO FERNANDES 

LIMA - OAB:4037/MT, JOSÉ CARLOS MENEGATTI - OAB:MT/12.029, 

JOSIMAR LOULA FILHO - OAB:14290/MT, KEILLA MACHADO - 

OAB:15359, LIDINALVA ALVES MARTINS - OAB:PROC.FAZENDA, 

LIGIA APARECIDA GODOI FORTES - OAB:OAB/SP75236, LUCIANA 
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MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

NELSON BRUNO VALENÇA - OAB:CE/15.783, OTTO MEDEIROS E 

AZEVEDO JUNIOR - OAB:OAB/MT 7.683, PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI - OAB:17726 OAB/MT, RANULFO CARDOSO FERNANDES 

JÚNIOR - OAB:OAB/GO 19.915, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B, RÓBER CÉSAR DA SILVA - OAB:4784-B/MT, 

RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900, SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT, SIRLÉIA STROBEL - OAB:5.256-MT, THAÍSA GIMENES 

BRANCO - OAB:OAB/SP 282.727, WILSON ROBERTO DE SOUZA 

MORAES - OAB:4834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Administrador Judicial para que 

manifeste, inclusive com oitiva do Comitê de credores, sobre novas 

formas de alienação dos lotes, em 15 (quinze) dias, bem como para que 

apresente relatório sobre as atividades até então adotadas, a atual 

situação dos imóveis e do administração dos bens.

 E ainda, para manifestar-se sobre as habilitações de crédito inclusas 

(fls.3.470; 3.982/3.985; 3.990).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 39683 Nr: 2234-51.2006.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIRICO COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 

31149, OSMAR SEBASTIÃO DALLA COSTA - OAB:PR. 29769, SANDRA 

ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIO G. GUAREZI - OAB:24.714

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do requerido para apresentar 

as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 186393 Nr: 2195-68.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erika Campos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ARCHANJO DAMA, CERVEJARIA 

PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR 

LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ARÁBICA 

DISTRIBUIDORA DE CAFÉ LTDA, BRF S.A., UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, 

COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHRO, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LUCIANA LTDA, ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E 

COSMÉSTICOS LTDA, MIKA DA AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA, 

COMERCIAL DE ALIMENTOS JPM LTDA, BROKER MT SERVIÇOS DE 

COBRANÇA, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SANTO 

ANDRÉ LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

CRUZEIRO LTDA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO TRIÂNGULO S/A, 

ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, OLIVEIRA & 

LORENZZON DE OLIVEIRA LTDA, SERTANEJO AGROPECUARIA LTDA ME, 

HORTIFRUTIGRANJEIROS SÃO ROQUE LTDA - ME, IMPORTADORA DE 

FRUTAS LA VIOLETERA LTDA, OLIVEIRA E LORENZZON DE OLIVEIRA 

LTDA, FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CARPELLO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO S/A, 

TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S/A, CETAP DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA, DIBOX - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA, C. C. L. A. A DO SUDOESTE DE MT - 

SICREDI SUDOESTE MT, VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA, GENERAL 

MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA, JOÃO BATISTA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - 

OAB:16169-O/MT, LUCIANA MARTINS RIBAS - OAB:5974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, Alessandra Francisco de 

Melo Franco - OAB:14542-A/MT, ALOÍSIO DA ROSA HAAS - OAB:MT 

9038, ANA LUCIA MACEDO MANSUR - OAB:21951, AUGUSTO MARIO 

VIEIRA NETO - OAB:MT/ 15.948, BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - 

OAB:15353, CLÁUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - OAB:10519/MT, 

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, DANIEL 

CIDRÃO FROTA - OAB:CE/23.495, EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O, EDSON HENRIQUE DE PAULA - OAB:7182/MT, 

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635, JEAN LUÍS TEIXEIRA - OAB:4.737/MT, JEANCARLO 

RIBEIRO - OAB:7179/MT, JOÃO BATISTA DE CASTRO - OAB:OAB/MT 

20442-O, JORGE AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, JOSIMAR 

LOULA FILHO - OAB:14290/MT, KEILLA MACHADO - OAB:15359, 

LIDINALVA ALVES MARTINS - OAB:PROC.FAZENDA, LIGIA 

APARECIDA GODOI FORTES - OAB:OAB/SP75236, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, NELSON BRUNO VALENÇA - OAB:CE/15.783, OTTO 

MEDEIROS E AZEVEDO JUNIOR - OAB:OAB/MT 7.683, RANULFO 

CARDOSO FERNANDES JÚNIOR - OAB:OAB/GO 19.915, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RÓBER CÉSAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900, 

SIRLEIA STROBEL - OAB:MT 5256, THAÍSA GIMENES BRANCO - 

OAB:OAB/SP 282.727, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - 

OAB:4834/MT

 Certifico que INTIMO a parte embargante, por intermédio do respectivo 

advogado, para efetuar o recolhimento das custas e despesas 

processuais de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (CPC, art.290).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 52200 Nr: 68-75.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CLÉCIO FERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO 

E ASSESSORIA LTDA, VILSON JOSÉ VIAN, JOÃO LUIS RIBAS PESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12.568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, ELAYNE CRISTINA DE 

ALMEIDA CAPOROSSI SILVA - OAB:MT 10.357, ELIANA MARCIA 

FRANZON DE AZEVEDO - OAB:3581-A, ELIZA ALESSANDRA QUEIROS 

DE SOUZA - OAB:7.979/MT, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, 

JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:MT 2680, JULIANO 

DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:11670-B, LARISSA AGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:MT 9196, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12.568/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Processo nº 68-75.2008.811.0037 (Código nº52200)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Paulo Clécio Ferlin

Executado: Credival Participações, Administração e Assessoria Ltda.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Paulo Clécio Ferlin em 

face de Credival Participações, Administração e Assessoria Ltda.

O pagamento do débito foi integralizado.

Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, declaro satisfeita a obrigação 

e julgo Extinto o Processo Com Resolução De Mérito, nos termos do artigo 

526, §3º, do Código de Processo Civil.

 Expeça-se alvará, na forma postulada(fls.533).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilos.

 Primavera do Leste (MT), 16 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 100262 Nr: 8078-40.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON STUNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA CHARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DA SILVA RODRIGUES 

- DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 
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OAB:MT 5.858-A

 Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, e condeno a 

requerida ao pagamento dos danos materiais decorrentes do acidente 

veicular, corrigidos monetariamente desde a data do episódio danoso, a 

ser apurado em liquidação de sentença (haja vista a necessidade de 

comprovar o efetivo dispêndio para conserto do carro), bem como a 

indenização a título de danos morais, acrescido de juros e correção 

monetária à partir da sentença, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais).JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% sobre o valor da causa, nos 

moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em favor do Fundo da 

Defensoria Pública Estadual.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 

04 de maio de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 55720 Nr: 3324-26.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU FROELICH, ELVENETE MARIA FROELICH, 

CANÍSIO FROELICH, NILZA DE ALENCAR FROELICH, RICARDO BATISTA 

DAMASIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA FRANCO CARVALHO PARRODE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JOSE DE BARROS 

NETO - OAB:11.276/GO

 Intimar a parte EXECUTADA para pagamento do valor da condenação, 

conforme petição de f. 515/517, em 15 (quinze) dias, sob pena da multa de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 168058 Nr: 4256-33.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALLES DALCIN, IOLANDA 

MENEZES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 20732-A

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 67612 Nr: 7457-77.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAIZ AGRICOLA IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE MAQUINAS E PEÇAS LTDA-EPP, KIND 

DOUGLAS ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MS 11.640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte Requerente para 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34736 Nr: 2817-70.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:SP/309.229, FABIOLA PEREIRA BAHRUTH - OAB:SP/ 228.277, MAX 

SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO SUBTIL 

GODINHO - OAB:11436

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do EXEQUENTE para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 207523 Nr: 2990-40.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIFAN DO BRASIL AUTOMOTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA RAMOS RIBEIRO DOS 

SANTOS - OAB:SP 311.065, CARLOS HENRIQUE BALDIN - OAB:SP 

307.236, JÉSSICA MARA GONÇALVES - OAB:SP 345.016, LUCIA 

HELENA SANTANA D'ANGELO MAZARÁ - OAB:SP 139.046, MARILCI 

CIANI KLAMT - OAB:DF 13.704, THEODORO SOZZO E AMORIM - 

OAB:SP 306.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI do Código de Processo Civil, 

Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço 

n° 001/2016 desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Intimar a parte autora a efetivar o depósito da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias;

2. Extraia-se cópia da precatória e remeta à central de mandados servindo 

a fotocópia como mandado;

3. Cumprido integralmente, devolva-se;

4. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela – art. 262 do 

CPC - informando ao Juízo deprecante; tudo por malote digital, conforme 

Resolução n. 100 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 

07-2011, art. 1º, § 3º - da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 206651 Nr: 2540-97.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A - GERAT RONDONÓPOLIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARI KOLLN, JONES LEONIR KOLLN, ALCIDO 

NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, LUIZ FELIPE DUARTE FROTA - 

OAB:MT/20.293-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Intimo a parte requerente para providenciar o recolhimento das custas de 

distribuição da missiva, em atendimento ao cálculo apresentado à f. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164249 Nr: 2319-85.2016.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE, MARGARETE EMIKO 

TAGO MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:SP/98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 205847 Nr: 2172-88.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVA & CASSEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE DE AVILA AZAMBUJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANA SOARES DE SOUZA - 

OAB:RS/ 93753, JOÃO CLAUDIO FIEBIG FILHO - OAB:RS/ 44E922, 

LUCAS CANDIDO MAYER - OAB:RS/ 85183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, dentro do prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 991 Nr: 27-60.1998.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Antoninho Bressiani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Vanaira Paiva Bressiani, VOLNEY 

VALENTIN MARTIGNAGO, OVETRIL OLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS 

LTDA, IRACI DAL PONT MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - 

OAB:10026/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 40321, FABIO LUIS 

ANTONIO - OAB:PR 31149, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, 

NELSON PEREIRA DIAS - OAB:11.200, PAULO JOSÉ GIARETTA - 

OAB:16.965/PR

 Certifico que nesta data o advogado da parte Autora fica INTIMADO para 

manifestar-se acerca da carta precatória devolvida, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 109463 Nr: 8675-72.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PERES DE AZEVEDO, LEONOR PEREZ 

BEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:14.224/RS, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, 

GILBERTO JOSÉ CERQUEIRA JÚNIOR - OAB:48003/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - OAB: MT 12413

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 5041 Nr: 1791-47.1999.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO ARMANINI TAGLIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martim Afonso Xavier da Silveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B/MT

 Processo nº 1053-88.2001.811.0037 (Código nº 5041)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Antônio Eduardo Armanini Tagliani

Executado: Martim Afonso Xavier da Silveira Júnior

Vistos em correição.

O imóvel penhorado, objeto da matrícula imobiliária nº 1.467 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Primavera do Leste (MT), pertence à sociedade 

empresária Cerealista Volta Grande Ltda.

Inobstante a forma societária, por ocasião da desconsideração da 

personalidade jurídica, o sócio Plínio Vidigal Xavier da Silveira não foi 

citado, fato que configura nulidade absoluta, eis que o bem social pertence 

à empresa da qual é sócio.

Destarte, configurado o vício processual, revogo a decisão que 

desconsiderou a personalidade jurídica e declaro nula a penhora.

Havendo requerimento de desconsideração inversa da personalidade 

jurídica (fls.292/294), suspendo o feito, nos moldes do artigo 134, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Cite-se a pessoa jurídica e os sócios para manifestarem-se e requerer as 

provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art.135).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 28 de fevereiro de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001827-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON GALINA OAB - MT19927/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LOMBARDO CASTILHOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001827-08.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 19.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[ARRENDAMENTO MERCANTIL, RESCISÃO / 

RESOLUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DIVINO 

OLIVEIRA DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: RAFAEL LOMBARDO 

CASTILHOS Visto, Intime-se o requerente, por meio de seu advogado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios 

da hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

balanço contábil e outros), sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001889-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONSERVIAS COMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL CORTE INACIO JUNIOR OAB - SP166878 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRENCON CONSTRUTORA LTDA. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001889-48.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 61.426,60; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[TÍTULOS DE 

CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CONSERVIAS 

COMERCIAL LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: PRENCON 

CONSTRUTORA LTDA. Visto, O não recolhimento das custas processuais 

impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do 

processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 
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02 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002576-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN RESPLANDI DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002576-25.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SUELEN RESPLANDI 

DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Trata-se de Ação de cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT). O Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos 

(art.319 e 320 do CPC). Em que pese à parte autora tenha postulado pelo 

interesse em audiência de tentativa de conciliação, somente se na mesma 

data fosse realizada pericia médica, cumpre esclarecer que nos mutirões 

do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito – 

CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT), seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Registra-se que até o presente 

momento, não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Nota-se ainda que a praxe em relação a feitos de DPVAT é que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, 

por ora, deixa-se de marcar a audiência. Para celeridade processual, 

cite-se a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal. 

Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita em favor da 

autora. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Cumpra-se.Publique-se e intime-se. Primavera do 

Leste/MT, 02 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001245-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

PEDRO ELI MEDEIROS - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001245-08.2018.8.11.0037 

Parte Autora: REQUERENTE: GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES 

LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: PEDRO ELI MEDEIROS - ME, GENERALI 

BRASIL SEGUROS S A Visto, Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

ACIDENTE DE TRÂNSITO manejada por GIRAMUNDO COMERCIO E 

TRANSPORTES LTDA contra PEDRO ELI MEDEIROS – ME e GENERALI 

BRASIL SEGUROS S.A, todos qualificados. Preenchidos os requisitos, o 

Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do 

CPC). Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designa-se o dia 26/07/2018, às 15h00min, para sessão de conciliação 

(art. 165, do CPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na 

sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Cite(m)-se o(s) réu(s) com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência da data da audiência. Caso as 

partes não tenham interesse na composição consensual, deverão 

manifestar-se expressamente, cabendo à parte requerida manifestar seu 

desinteresse por meio de petição apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Apresentada contestação, e 

sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a sessão designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Publique-se e 

intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 03 de maio de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001508-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN HENRIQUE SILVA RAMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 1001508-40.2018.8.11.0037 

Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Parte Ré: REQUERIDO: LUAN HENRIQUE SILVA RAMOS Visto, Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A contra LUAN HENRIQUE SILVA RAMOS, ambos 

qualificados, junta documentos. Não houve citação. O autor pugna pela 

desistência da ação e renuncia ao prazo recursal (id. 12944560). 

Decide-se. Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC e 

a desistência do prazo recursal. Fortes nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz, julga extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em 

consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e 

taxas judiciarias pagas. Certifique-se o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Não há restrições a serem 

baixadas. Publique-se e registre-se a presente sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 03 de maio de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002255-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSIA PAULO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002255-87.2018.8.11.0037 Parte Autora: REQUERENTE: VANUSIA 

PAULO DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto, Para melhor análise do 

pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita, a parte autora, 

deve apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda, em caso de isenção, 

demonstrativo de rendimentos equivalente como holerite, carteira de 

trabalho e outros), sob pena de indeferimento do pedido de assistência 

judiciaria gratuita (art.99 § 2º do CPC). Extrai-se da exordial que autora 

afirma ser beneficiaria do “de cujus”, ocorre que esta informação esta 

divergente com o constante na certidão de óbito, pois no documento 

consta que o falecido deixou dois filhos, sendo um menor. Assim, 

intime-se a autora no prazo de 30 (trinta) dias trazer os documento 

supracitados, inclusive em relação os demais herdeiros maiores 
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documento de renuncia ao direito hereditário que lhes cabe ou que os 

represente ou indicar o nome e endereço para citação dos mesmos. 

Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002143-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J DE SANTANA JUNIOR & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002180-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA CRISTINA GOMES DAVID (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002180-48.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/[SEGURO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EMBARGANTE: MARTA CRISTINA GOMES DAVID Parte Ré: 

EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Visto, O 

não recolhimento das custas e taxas processuais impõe o cancelamento 

da distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução 

do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016. Verifica-se também que o requerente não atribuiu 

valor à causa, sendo que os embargos à execução é ação autônoma, 

devendo sua inicial preencher os requisitos dispostos no artigo 319 do 

CPC, incluindo o valor da causa, que deverá ser atribuído de acordo com o 

proveito econômico pretendido. Neste sentido, cita-se jurisprudência: 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO 

PRETENDIDO - VALOR DO ATO OU DA PARTE CONTROVERTIDA - Nos 

embargos à execução, o valor da causa deve corresponder ao proveito 

econômico pretendido, isto é, ao “valor do ato ou o de sua parte 

controvertida” (art. 292, II, CPC/2015) - Agravantes executadas que 

sustentam que a execução é nula, em virtude da ausência de interesse 

processual e da nulidade da Cédula de Crédito à Exportação - No regime 

do CPC/2015, o valor da causa está atrelado à parte controvertida - 

Quantia de R$ 10.000,00, fixada pelas embargantes, que não corresponde 

nem ao proveito econômico pretendido nem à parte controvertida - 

RECURSO DESPROVIDO. (AI nº 2177928-11.2017.8.26.0000; TJSP; Órgão 

Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Relator: Sérgio Shimura; Data de 

Publicação: 29 de novembro de 2017). Considerando que não foi 

localizado o comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, 

intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 

15(quinze) dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas 

processuais, bem como para, no mesmo prazo, emendar a inicial, 

atribuindo à valor da causa, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001798-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GOMES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLIQUE F 5 PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA - EPP (RÉU)

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001798-55.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[DIREITO DE IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: CRISTIANE GOMES GARCIA Parte Ré: RÉU: CLIQUE F 5 

PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA - EPP, GOOGLE BRASIL INTERNET 

LTDA. Visto, Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por CRISTIANE GOMES 

GARCIA contra CLIQUE F5 e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, ambos 

qualificados. Aduz que na data de 07 de março de 2012, saiu uma 

reportagem com seu nome, através do site Clique F5, constando que teria 

retirado roupas em uma determinada loja da cidade e não teria devolvido. 

Informa que a noticia não passou de um mal entendido, pois seu 

ex-cônjuge era cliente fiel da loja e por isso retirava constantemente 

roupas no condicional e acreditando não ser empecilho sua separação, 

retirou da loja novas peças de roupas, e posteriormente diante da objeção 

de não abrir sua casa foi apenas conduzida a delegacia. Relata que diante 

da publicação dos requeridos, vem sofrendo constrangimento e danos a 

sua honra, imagem e boa fama, não conseguindo arrumar emprego. 

Requer concessão de tutela de urgência para que os requeridos 

procedam a exclusão da reportagem que exibe seu nome, sob pena de 

multa. No mérito requer a caracterização de culpa objetiva dos requeridos 

pelos danos sofridos e a procedência da ação com a condenação dos 

requeridos ao pagamento de danos morais. É o relatório. Decide-se. O 

Código de Processo Civil, no seu artigo 300, estabelece que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. No caso, para elucidação dos fatos, prudente, então, a oitiva 

da parte requerida, para melhor análise da controvérsia submetida à 

apreciação judicial. Nesse compasso, o Estado-juiz posterga a análise do 

pedido de tutela antecipada, para o momento posterior a manifestação da 

parte requerida. Outrossim, sem prejuízo ao acima exposto e de acordo 

com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e 

juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente 

na audiência inicial. De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Desta forma, em 

respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 26/07/2018, às 15h30min, a ser realizada pelo 

conciliador na sala de conciliação deste juízo. Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer na sessão 

designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art.335 do CPC. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada com a íntegra da petição inicial e dos 

documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras 

fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da 

faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 03 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001348-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIOS SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001348-15.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VINICIOS SOUZA 

DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Trata-se de Ação de cobrança de Despesas Médicas e 

Suplementares Relativas ao Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz 

recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). 

Cite-se a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal. 

Apresentada contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 03 de maio de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001395-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BROCK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001395-86.2018.8.11.0037 Parte Autora: AUTOR: SANDRO BROCK Parte 

Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, 

Trata-se de Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O 

Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do 

CPC). Em que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em 

audiência de tentativa de conciliação, somente se na mesma data fosse 

realizada pericia médica, cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, 

realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o 

representante do Seguro Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos 

que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos 

processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as 

avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar 

uma tentativa de acordo. Registra-se que até o presente momento, não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que 

a praxe em relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é 

oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se 

de marcar a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte 

requerida para apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os 

benefícios da assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

03 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000930-77.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANGELA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000930-77.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DEUZANGELA DE 

ANDRADE Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Trata-se de Ação de cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT). O Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos 

(art.319 e 320 do CPC). Em que pese à parte autora tenha postulado pelo 

interesse em audiência de tentativa de conciliação, somente se na mesma 

data fosse realizada pericia médica, cumpre esclarecer que nos mutirões 

do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito – 

CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT), seleciona os 

processos que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o 

número dos processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são 

realizadas as avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de 

possibilitar uma tentativa de acordo. Registra-se que até o presente 

momento, não há informações acerca da designação de novos mutirões. 

Nota-se ainda que a praxe em relação a feitos de DPVAT é que eventual 

acordo somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, 

por ora, deixa-se de marcar a audiência. Para celeridade processual, 

cite-se a parte requerida para apresentar defesa no prazo legal. 

Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita em favor do 

autor. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei 

Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 03 de maio de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000942-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMUNDO BEZERRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000942-91.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EDIMUNDO 

BEZERRA LIMA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de Ação de cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos 

termos (art.319 e 320 do CPC). Acolhe-se a emenda a inicial 

(id.12455062). Em que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse 

em audiência de tentativa de conciliação, somente se na mesma data 

fosse realizada pericia médica, cumpre esclarecer que nos mutirões do 

DPVAT, realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, 

o representante do Seguro Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos 

que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos 

processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as 

avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar 

uma tentativa de acordo. Registra-se que até o presente momento, não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que 

a praxe em relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é 

oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se 

de marcar a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte 

requerida para apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os 

benefícios da assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Publique-se e 

intime-se. Primavera do Leste/MT, 03 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001390-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EFIGENIO TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001390-64.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MANOEL EFIGENIO 

TRINDADE Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Trata-se de Ação de cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT). O Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos 

(art.319 e 320 do CPC). Acolhe-se a emenda a inicial (id.12455509). Em 

que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de 

tentativa de conciliação, somente se na mesma data fosse realizada 

pericia médica, cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados 

no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do 

Seguro Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar 

do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao 

juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações 

médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa 

de acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor da parte autora. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. 

Primavera do Leste/MT, 03 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001219-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSIRENE DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001219-10.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: NEUSIRENE DA 

SILVA SOUZA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Trata-se de Ação de cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT). O Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos 

(art.319 e 320 do CPC). Acolhe-se a emenda a inicial (id.12523577). Em 

que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de 

tentativa de conciliação, somente se na mesma data fosse realizada 

pericia médica, cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados 

no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do 

Seguro Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar 

do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao 

juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações 

médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa 

de acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor da parte autora. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. 

Primavera do Leste/MT, 03 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004669-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ABNER ALBINO CUSTODIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES CAMPOS OAB - MT0014762A-O (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO OAB - SP172723 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004669-92.2017.8.11.0037 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ABNER ALBINO CUSTODIO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: O TELHAR 

AGROPECUARIA LTDA Visto, Considerando que a audiência de 

conciliação restou infrutífera, intimem-se as partes para informarem se 

possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e pertinência da 

mesma, no prazo de 15(quinze) dias. Caso não tenham provas a produzir, 

esclareçam se entendem que o processo em exame demanda alguma das 

hipóteses de julgamento conforme o estado do processo (artigos 354, 355 

ou 356 do CPC/2015). Após, concluso. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003977-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

ELIANE SOLIMAN GROHS (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão proferida no ID 10298265 serve de Carta 

Precatória, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para providenciar a distribuição da Carta Precatória 

conforme endereços de ID 13111897, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006224-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRAVATAI MADEIRAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ BATTISTON (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006224-47.2017.8.11.0037 Parte Autora: AUTOR: GRAVATAI MADEIRAS 

LTDA - EPP Parte Ré: RÉU: JOAO LUIZ BATTISTON Visto, Em consonância 

com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se o dia 

02/08/2018, às 13h30min, para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). 

Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste juízo, 

na “sala de conciliação”. Cite(m)-se o(s) réu(s) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência da data da audiência. Caso as partes não tenham 

interesse na composição consensual, deverão manifestar-se 

expressamente, cabendo à parte requerida manifestar seu desinteresse 

por meio de petição apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 
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contados da data da audiência. Conste que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não 

comparecer na sessão designada, independente de intimação, o réu 

poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art.335 do CPC. Apresentada contestação, e sendo 

alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a sessão designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Publique-se e 

intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 03 de maio de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006201-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE PICCININ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Visto, Considerando o pedido da 

empresa requerida e a concordância do requerente para redesignação da 

audiência de conciliação, defere-se o pedido de id. 12474175 e 

redesigna-se a audiência de conciliação para o dia 14/06/2018 as 

17h:00min, a ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação e 

determina-se a devolução do prazo ao requerido, nos termos do artigo 

335, inciso I do CPC. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003877-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER GUIDO ZONER DIGIGOV (REQUERIDO)

 

Certifico que deixei de intimar o requerido acerca da restrição judicial, 

tendo em vista não ter endereço atualizado nos autos, conforme certidão 

de ID 11328284. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para se manifestar nos autos , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001507-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO E TRANSPORTES IRMAOS PINHEIRO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Certifico que o endereço de ID 13113136 é o mesmo que consta na inicial. 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar nos autos , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005310-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOARES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GRASS OAB - MT23590/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - 550.859.039-00 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005310-80.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 6.550,53; Tipo: Cível; 

Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO (151)/[LEVANTAMENTO DE 

VALOR, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, JUROS, PROVAS]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BRUNO SOARES BRAGA Parte 

Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A PROCURADOR: HORST 

VILMAR FUCHS Visto, Considerando a certidão de id.12594133, intime-se 

o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 03 de maio de 2018. Glenda 

Moreira Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000909-72.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA C MARQUETTI - EPP (EXECUTADO)

CLAUDIA CRISTINA MARQUETTI (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão proferida em ID 4632764 serve de Carta 

Precatória, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para providenciar a distribuição da Carta Precatória, 

nos endereços de ID 13113810 no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002344-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

ELIANE SOLIMAN GROHS (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão proferida em ID 8723843 serve de Carta 

Precatória, deste modo, impulsiono o presente feito, com a finalidade de 

intimar a parte autora para providenciar a distribuição da Carta 

Precatória,nos endereços de ID 131112136, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000308-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUYANE A S O SHIMIZU BIJUTERIAS - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUIZ PASQUALLI OAB - PR41932 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICY GUIMARAES DOS SANTOS 04522528140 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000308-95.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 28.937,03; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: SUYANE A S O SHIMIZU BIJUTERIAS - ME Parte Ré: RÉU: GLEICY 

GUIMARAES DOS SANTOS 04522528140 Visto, Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente (art. 

700 CPC). Verifica-se que não estão presentes as hipótese de 

improcedência liminar do pedido, razão pela qual, defere-se a expedição 
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de mandado de pagamento, e concede-se ao requerido o prazo de 15 dias 

para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor da causa, conforme determinação legal do art. 

701, caput do CPC/2015, ficando isento do pagamento de custas 

processuais se o cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo 

supracitado. Pode o requerido, no mesmo prazo, opor, nos próprios autos, 

Embargos à Ação Monitória, alertando-o de que, nos termos do art. 702, 

§2º do CPC/2015, quando este alegar que o autor pleiteia quantia superior 

à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena 

de rejeição liminar, se esse for o único fundamento. Poderá, ainda, o 

requerido, no prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito 

do Exequente, e comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5% (art. 701, parte final do CPC/2015), requerer o 

parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescida da 

correção monetária e dos juros legais, nos termos do art. 916 c/c 701, 

§5º, todos do CPC/2015). Fica o requerido alertado de que, não sendo 

cumprido o mandado, não sendo opostos Embargos Monitórios, e não 

sendo requerido o parcelamento na forma dos arts. 916 c/c 701, §5º, 

todos do CPC/2015, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, na forma do art. 702, §8º do CPC/2015, seguindo-se à fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 513 e seguintes do 

CPC/2015. Cite-se. Ressalte-se que de acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, 

a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 26/07/2018, às 16h30min, a ser realizada pelo 

conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, 

carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 03 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000981-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA SMIELEVSKI OAB - SC20937 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GOELLNER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000981-25.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 28.847,82; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA Parte Ré: 

EXECUTADO: FERNANDO GOELLNER Visto, Primeiramente, determina-se a 

intimação do executado para distribuir corretamente os embargos, ou seja, 

em processo a ser distribuído por dependência e comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 03 de maio de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000331-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UBY AGROQUIMICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o registro da penhora , no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130661 Nr: 3276-57.2014.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMIR SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS LUIZ KERNINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DIAS COUTINHO 

NETO - OAB:MT/11003/A

 Visto,

Em relação ao pedido do requerente de p.91/93, verifica-se que o pedido 

liminar foi indeferido, conforme se extrai da decisão de p.23, logo, está 

prejudicado, uma vez que, este não trouxe provas que justificassem a 

reversibilidade da medida.

Para prosseguimento do feito, deferem-se as provas úteis, pleiteadas 

tempestivamente e, designa-se audiência de instrução, para inclusive 

depoimento pessoal das partes, para o dia 23/08/2018, às 14h30min, sem 

prejuízo de nova tentativa de conciliação.

Consigne às partes que suas ausências implicarão na presunção de 

confissão dos fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou se 

recusem a depor (art. 385, §1º do CPC).

Fixa-se o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem 

rol de testemunhas (artigo 357, §4º do Código de Processo civil).

Em consonância com o disposto no art.455 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Por fim, ressalta-se que novo pedido liminar poderá ser realizado após a 

audiência de instrução.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 157041 Nr: 7659-44.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 41, e em consonância com o disposto no art. 

313, inciso II e §4º do Código de Processo Civil e determina-se a 

suspensão do processo pelo prazo de 06 (seis) meses, prazo em que se 

suspenderá a prescrição.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo postulado, intime-se o requerente por meio de seu advogado 

e pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

 Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 137579 Nr: 8734-55.2014.811.0037
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS FERREIRA DE FARIA, IDENI GUIMARÃES 

FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:MT/15.209, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8530-A

 DELIBERAÇÃO

Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Vistos, defere-se o pedido e aguarda-se 

prazo. Devendo as partes informarem se possuem mais alguma prova a 

produzir ou apresentar Memoriais Finais no prazo de 15 (quinze) dias, 

findo prazo de 30 (trinta) dias. Após, concluso para sentença.

 Cumpra-se”. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes. Eu, Daline Alves Pires (Estagiária 

de Gabinete) que o digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17114 Nr: 2201-37.2001.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA GALBIERI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, AQUARIUS 

FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA, SHIMIDT INDUSTRIA E 

COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENE BRANDÃO E SILVA 

MENDONÇA DE LIMA - OAB:7058-MT, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO MARCHI JÚNIOR - 

OAB:183532 SP, GERVASIO FERNANDES CUNHA FILHO - OAB:OAB/SP, 

JOSE LUIS DIAS DA SILVA - OAB:119848/SP, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Visto,

Defere-se o pedido de p.514.

Com a informação dos dados, expeça-se alvará na forma solicitada e 

nada mais sendo postulado, considerando que o processo já foi 

sentenciado, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125435 Nr: 8005-63.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO EIITI MUROFUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS, 

PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA ROSSAROLLA BANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:MT 5.023, LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:OAB/MT3606, VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - 

OAB:MT/6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS 

WALACHEKI - OAB:14026/MT

 Visto,

Considerando a contestação de p. 943/965, intime-se o requerente para 

impugnar, no prazo legal.

Outrossim, de acordo com o artigo 3°, §3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial.

 Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, designa-se 

audiência de conciliação para o dia 02/08/2018, às 15h00min, a ser 

realizada pelo conciliador, na sala de conciliação.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Após, não havendo acordo, concluso para saneamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 111878 Nr: 2329-71.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SCHAHIN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DO PRATO CAMPOS - 

OAB:156844 SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327026 

SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:76.696/MG, JOSE 

RAVANELLO - OAB:MT 3291

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte REQUERIDA 

para, no prazo legal, pagar o valor de R$ 553,89, conforme se vê na 

petição de fls. 105/107, ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 136074 Nr: 7628-58.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO RODRIGO DE OLIVEIRA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ 

- OAB:SP/206.339, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 169444 Nr: 5008-05.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAS SILVA DE SOUZA EIRELI - ME - IMPERIAL 

CORRETORAS DE CEREAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - OAB:MT/ 

19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a necessidade e 

pertinência da mesma, valendo o silêncio pela inexistência, no prazo de 

05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 112502 Nr: 2855-38.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 
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OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para 

comprovar a distribuição da Carta precatória de fls. 207 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 184695 Nr: 1276-79.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NUTRICELER - COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, 

CONSULTORIA E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço da Empresa Seara de petição de fls. 74 v, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167854 Nr: 4149-86.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO SILVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Intimo a parte REQUERENTE para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões do recurso de fls 103/111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 67270 Nr: 6976-17.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÍTALO PAULO BORGHETTI, ALEIDES TEREZINHA 

FERIGOLLO BORGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ASSIS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERLI PAULO DA SILVA 

BUENO - OAB:43260, Ezequiel Soares de Oliveira - OAB:26852, IZAUL 

NUNES - OAB:MT/12211-B

 Processo nº 6976-17.2009.811.0037 (Código 67270)

Embargos de Terceiro

Embargantes: Espólio de Ítalo Paulo Borguetti e Outra

 Embargado: Bruno Assis do Amaral

Vistos em correição permanente.

 A ação de embargos de terceiro visa a desconstituição da penhora 

incidente, na prática, sobre o bem imóvel.

São legitimados passivos da ação de embargos de terceiro as partes do 

processo principal (Ação de Execução), quais sejam: Bruno Assis do 

Amaral, na qualidade de parte exequente; Onofre Dal Piva, na qualidade de 

executado.

Nesse sentido:

Legitimidade passiva nos embargos de terceiro. São réus na ação de 

embargos de terceiro as partes no processo principal (de conhecimento 

ou de execução), bem como aqueles que se beneficiaram ou deram causa 

ao ato de constrição. Dada a natureza desconstitutiva dos embargos de 

terceiro, o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário (CPC, 

116), pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as 

partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível 

para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem 

ou direito” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior. 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015. p.1498).

Tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, intime-se a 

parte embargante para requerer a citação de todos os litisconsortes, em 

10 (dez) dias, sob pena de extinção processual, nos termos do artigo 115, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 02 de maio de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 128601 Nr: 1502-89.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fedora Ovchinnikov

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA VEICULOS LTDA, VOLKSWAGEN 

DO BRASIL IND. VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12.574/MS, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI - OAB:MT/ 13.739, RENATO JOSÉ CURY - OAB:OAB/SP 

154.351, ROBERTO CESAR DA SILVA - OAB:11994/O

 mpulsiono este feito com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem sobre o documento de fls. 163/164, no prazo de 05(cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135867 Nr: 7452-79.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO MARINHO - ESPÓLIO, GECY TEREZINHA PEREIRA 

MARINHO, CEZÁRIO SAPIAGINSKY, ALESSANDRO SILVA CASSOL, JOSÉ 

SIQUERI, DILSON FRANCISCO DE SOUZA, VERA VILENE SILVA, ANA 

MARIZA PANES DO REGO, ARIANE SILVA CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAGÃO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:24498-PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7925-PR

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se..

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 158653 Nr: 8429-37.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO SIMÕES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BARBOSA SIMÕES - 

OAB:MT/18937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12208-A

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se..

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135868 Nr: 7453-64.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDO VINCENTIN, CLAUDIO HARTWIG, PAULO 

CESAR BEITUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO DOS 

SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7925-PR, 

RITA DE CÁSSIA CORRÊA DE VASCONCELOS - OAB:15.711 - PR

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se..

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135869 Nr: 7454-49.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IHAMBER SADDI RESENDE - ESPÓLIO, AGUINOSI 

IMBIRUSSO ENNES, DIRSANI BONATTO, ORIDES DIAS DE ANDRADE, JOSÉ 

SOARES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735, RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - 

OAB:15688/A, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER - OAB:22129-A/SP

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se..

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135866 Nr: 7451-94.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOUBERT ISAIAS ROMANCINI - ESPÓLIO, LIAMARA 

DEBASTIANI ROMANCINI, JOUBERT ISAIAS ROMANCINI FILHO, BRUNA 

RAFAELA ROMANCINI, ADIR PASUCH - ESPÓLIO, MARIA DE FÁTIMA 

FABIANO, Fedósia Rijkoff, JOÃO BATISTA DE BORBA, JOÃO ZILDO DE 

LIZ, ZENOBIO LUIZ HAMERKI, ERLY HEBERLE, DANIELI FABIANO PASUCH, 

DAIANE FABIANO PASUCH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CORREA LOPES - 

OAB:252.792/SP, EVARISTO ARAGÃO DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7925-PR

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se..

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135872 Nr: 7457-04.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON BARBERO HERRERO, ELIFAS ROQUE 

MAZIERO, ANTONIO MOACIR BARBERO HERRERO, MARISTELLA 

APARECIDA CORREA, JOSÉ RODRIGUES SOUZA, JOSÉ BARBOSA 

MOURA, FRANCISCO SALES CHAVES, JURACI ANTONIO ZANROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO DOS 

SANTOS - OAB:24.498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.
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Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se..

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135870 Nr: 7455-34.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ROSSETTI, AVELINO BARBIERI, FRANCISCO 

SOLA HERRERO FERNANDES, SIDNEY CAZARI, PEDRO SIQUERI, RUBENS 

AUGUSTO DE MATOS, DIRCEU KOLLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO DOS 

SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se..

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147355 Nr: 3193-07.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CESAR MONTANHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E 

CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE FRESNEDA DOS SANTOS 

BARCHET - OAB:23007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Rodrigo Cesar 

Montanher contra Sociedade Mantenedora de Ensino e Cultura de 

Primavera do Leste - Unic, ambos qualificados.

Intimada, a executada apresentou pagamento da divida e requer a 

extinção do processo (p.139/140).

O exequente requer a expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados e a extinção do feito (p.142).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Intime-se a parte exequente para informar os dados bancários para 

expedição de alvará, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Com o trânsito em julgado desta, expeça-se alvará para liberação dos 

valores, conforme solicitado (p.221).

 Após, observadas às formalidades legais e nada mais sendo postulado, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138544 Nr: 9366-81.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 DELIBERAÇÃO

Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Vistos, deferem-se os pedidos, cumpra-se 

no que couber a decisão de p. 191/192, e designa-se desde já a audiência 

de instrução para 04/09/2018, às 15h45m.

Cumpra-se”. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes. Eu, Daline Alves Pires (Estagiária 

de Gabinete) que o digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 22251 Nr: 3524-43.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL ANDROMEDEA LTDA - ORION VEICULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDO NILSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - 

OAB:89199/MG, HÉLIO MACHADO DA COSTA JÚNIOR - OAB:5682, 

LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, RENATA 

CARRETO - OAB:18929/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Visto,

Deferem-se os pedidos de p. 388.

Para o cumprimento da decisão retro, intime-se a parte executada 

pessoalmente, para no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas do art. 

774 do Código de Processo Civil, fixa-se multa 20% do valor atualizado do 

débito.

Decorrido o prazo, cerifique-se e intime-se o exequente para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 19832 Nr: 1769-81.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, PEDRO 

ALVES DA COSTA - OAB:3581-B/MT, RODRIGO HUMBERTO PRADO - 

OAB:7357/MT

 Visto,

Expeça-se alvará dos valores incontroversos em favor do exequente, 

conforme calculo de p.329.

Outrossim, considerando a discordância do exequente com o calculo da 

contadora, intime-se o executado para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, concluso para análise dos demais pedidos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 174236 Nr: 7535-27.2016.811.0037
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALLES DALCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON FERNANDES RÉU - 

OAB:185631/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando que na petição de p.50 o autor informa que as partes se 

compuseram amigavelmente e que a execução originária da presente 

deprecata foi extinta, defere-se o pedido e determina-se o cancelamento 

do leilão designado à p.42/45.

Deste modo, não havendo mais necessidade de prosseguimento deste 

feito, determina-se a devolução da presente carta precatória ao juízo 

deprecante, com as nossas homenagens de estilo, dando-se as baixas, 

comunicações e anotações necessárias, inclusive, no cartório distribuidor.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 207551 Nr: 3007-76.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO PEREIRA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BERNADO DA 

COSTA - OAB:GO 37.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO INACIO 

MORAIS - OAB:GO 26.951

 Visto,

Recebe-se a presente deprecata em seus preciosos termos jurídicos e 

designa-se o dia 21/08/18, às 15h00min, para inquirição da testemunha 

arrolada.

 Intime-se a testemunha no endereço declinado no processo, para 

comparecer em audiência.

 Comunique-se o Juízo deprecante, acerca da audiência designada.

Cumpra-se com urgência.

Independentemente de nova conclusão:

a) Após o cumprimento ou resultado negativo a diligência, devolva-se, com 

nossas homenagens e;

b) Constatando que o ato deva ser praticado em outra comarca, diante do 

caráter itinerante, remeta-se a deprecata a competente, oficiando-se a 

origem e anotando-se.

Promovam-se todas as diligências necessárias, inclusive, se necessário, 

fora do expediente forense.

Se necessário, cumpra-se em plantão judicial.

A decisão assinada e instruída servirá como mandado, carta precatória ou 

ofício.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 207429 Nr: 2949-73.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANAL LIVRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8083/MT

 Visto,

Recebe-se a presente deprecata em seus preciosos termos jurídicos e 

designa-se o dia 21/08/18, às 14h30min, para inquirição da testemunha

 Intime-se a testemunha no endereço declinado no processo, para 

comparecer em audiência.

Comunique-se o Juízo deprecante, acerca da audiência designada.

Cumpra-se com urgência.

Independentemente de nova conclusão:

a) Após o cumprimento ou resultado negativo a diligência, devolva-se, com 

nossas homenagens e;

b) Constatando que o ato deva ser praticado em outra comarca, diante do 

caráter itinerante, remeta-se a deprecata a competente, oficiando-se a 

origem e anotando-se.

Promovam-se todas as diligências necessárias, inclusive, se necessário, 

fora do expediente forense.

Se necessário, cumpra-se em plantão judicial.

A decisão assinada e instruída servirá como mandado, carta precatória ou 

ofício.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 144764 Nr: 1927-82.2015.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944

 Vistos,

Considerando que houve proposta de acordo pela executada (p.91), em 

respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 21/08/2018, às 15h30min, a ser realizada por este 

juízo.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, devendo estes possuírem poderes 

para transigir. Não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente.

 Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Para melhor análise do pedido do exequente e da executada, determina-se 

a avaliação dos veículos.

Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 172956 Nr: 6784-40.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON JOSE GASPARELO - 

OAB:MT 2693-B, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:21445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Verifica-se que a busca de endereço do requerido realizada restou 

frutífera, conforme documentos de p.59/61, assim, intime-se o requerente 

para depositar a diligência para nova tentativa de citação nos endereços 

localizados.

Caso reste infrutífera a citação, defere-se o pedido de p.65 e 

determina-se a citação por edital da requerida, devendo a parte autora 

providenciar o necessário.

 Tendo em vista que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos 

mencionados no art. 257, II, do NCPC, autoriza-se a publicação do edital de 

citação via DJE.

Após, decorrido o prazo, nomeia-se a Defensoria Pública para apresentar 

defesa, no prazo legal, curador especial, nos termos do artigo 72, II, do 

mesmo Códex.

Em seguida, intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109770 Nr: 94-34.2012.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIOMAR BARCELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, EUDSON ROSA DA SILVA - OAB:14165/MT, FRED 

HENRIQUE SILVA GADONSKI - OAB:6927/MT, MARCOS PAULO 

SANTOS DA SILVA - OAB:MT/9565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - OAB:8056 

OAB/MT, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, RICARDO 

NIGRO - OAB:8414/MT

 Em consulta no Siscon/DJ foi constatado que o alvará de fls. 116 foi 

cancelado face a inconsistência de dados. Assim, nos termos da 

Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono 

este feito com a finalidade de intimar a parte requerida para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151920 Nr: 5237-96.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA TOTAL ADMINISTRAÇÃO DE POSTOS 

DE COMBUSTÍVEIS E BENS LTDA - EPP, GIOVANI DADALT CRESPANI, 

ALINE VIECILI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO RICARDO MARTINS 

DE SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, SILVIA COUTINHO PEDROSO - OAB:SP 315.772, 

VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 5320 Nr: 226-82.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO REICHE NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel De Aguiar Aniceto - 

OAB:232070 SP, JOSÉ PEDROSA NETO - OAB:13.763/MT, MARISTELA 

CLARO ALLAGE - OAB:4200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE BACALTCHUK - 

OAB:4404-A/MT, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291, MARCELO 

PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT, Martim Afonso Xavier da Silveira 

Júnior - OAB:5095-A MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 199562 Nr: 8311-90.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIOZ SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MOROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por Manoel 

Dioz Silva Neto contra Mauro Eiiti Murofuse, ambos qualificados.

Cite(m)-se o(s) executado(s) para pagar a dívida no valor de R$ 

1.150.252,36 (um milhão cento e cinquenta mil duzentos e cinquenta e dois 

reais e trinta e seis centavos), acrescida, devendo pagar as custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados no 

patamar de dez por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação.

 Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente.

Não encontrado(s) o(s) executado(s), havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art.830, do 

Código de Processo Civil.

 Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao 

advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele 

pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado 

será intimado pessoalmente, de preferência por via postal.

Ressalte-se que o executado deve permanecer na posse dos bens, na 

qualidade de fiel depositário, se não houver oposição do autor.

Caso não sejam localizados bens, o executado deve ser intimado a 

indicá-los em cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, se constatada a omissão (arts. 774 do CPC).

O(s) executado(s) deverá(ão) ter ciência de que, nos termos do art.827, 

§1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo 

declinado, os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade.

O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 

915).

O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor 

em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para 

oferta de embargos, permitirão que o executado requeira o pagamento do 

saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 916).

Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei.

As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de 

férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis mesmo antes das 6 e 

depois das 20 horas, observado o disposto no art.5º, inciso XI, da 

Constituição Federal.

Por fim, autorizo o recolhimento das custas processuais ao final do 

processo, nos termos do provimento n.18/2012- CGJ.

A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828, do 

Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade.

Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, 

carta precatória ou ofício.

 A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da 

petição inicial e dos documentos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 139505 Nr: 9970-42.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL PEREIRA DOS SANTOS ME, JOEL 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o exequente para 

apresentar o resumo da inicial, conforme prevê o item 6.16.7.22 da CNGC, 

no prazo de 15 dias, o resumo deverá ser encaminhado no e-mail da 

secretaria: pri.3civel@tjmt.jus.br, devendo a secretaria ser informada 

sobre o envio da inicial resumida.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 39885 Nr: 2412-97.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA GALBIER TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A

 Visto,

Deferem-se os pedidos de p. 154.

Determina-se a penhora a termo dos imóveis registrado sob as matrículas 

nº 6723 e 6810 RGI- Guiratinga/MT, conforme documento de p.155/160.

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via 

eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço 

cadastrado nos autos, acerca da penhora.

Nomeia-se o executado como depositário fiel, independentemente de outra 

formalidade.

Conste que em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e 

hipotecados, a penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o 

exequente qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e 

coproprietários, trazen¬do o endereço e comprovação do recolhimento 

das despesas para intimação.

Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a intimação, 

pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, 

de cre¬dor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas 

previstas no art.799, do Código de Processo Civil.

Havendo qualquer registro ou averbação de arrolamento, garantia ou 

penhora em favor da Fazenda Pública, deverá providenciar o necessário 

para a ciência inequívoca, mediante a intimação pessoal, sob pena de 

nulidade.

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser 

averbada a penhora no registro competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora.

Com a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10(dez) 

dias se manifestarem.

Para o cumprimento, expeça-se carta precatória.

Após, deve o exequente dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 183127 Nr: 476-51.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 Visto,

Inicialmente, em relação ao pedido de p.41/42, intime-se o requerente para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim, defere-se parcialmente o pedido de p.44/45 e determina-se a 

penhora no rosto dos autos do processo n° 4043-37.2010.811.0037 

código 71728 em tramite na 2° Vara Cível desta comarca, conforme 

solicitado.

Quanto ao pedido de remoção, indefere-se, uma vez que é necessário 

aguardar o julgamento do processo, para não acarretar prejuízo as partes.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 159524 Nr: 180-63.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO INACIO PAIVA, Aparecido Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kilza Giusti Galeski - OAB:8660, 

SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em relação ao pedido do exequente de levantamento do valor depositado 

em juízo (p.116/119), defere-se o pedido, devendo o requerido ser 

intimado para apresentar impugnação ou recurso (Provimento n° 68 do 

CNJ).

Decorrido o prazo, não havendo manifestação, certifique-se e intime-se o 

exequente para indicar os dados bancários para expedição de alvará.

Por fim, defere-se o pedido de oferecimento de meios para cumprimento 

do mandado de avaliação do imóvel penhorado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125320 Nr: 7889-57.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, JOSÉ PEDROSA NETO - 

OAB:13.763/MT, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, Luana Klimiuk - OAB:MT 18089, MARIANA 

ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 299.951

 Visto,

Considerando a informação de que o autor estará em viagem na data 

designada para realização da audiência, bem como, os documentos 

acostado aos autos (p.109/114), defere-se o pedido de p.108 e 

redesigna-se a audiência de instrução aprazada (p.100), para o dia 

04/09/2018, às 15h15min.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 168190 Nr: 4330-87.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO ROSSETO, ODAIR ROSSETO, Odemir 

Rosseto, OSMAR ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO VALERIO FERRARI - 

OAB:PR/33830, JANAÍNA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 

9373, LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - OAB:45893/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB MT 12208-A

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se..

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 159440 Nr: 157-20.2016.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DAUEK WOJCIECHOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:MT/18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS ICETY 

ANTUNES - OAB:MT/18.032-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual endereço de fls. 53 é para ser expedido o mandado de 

citação para o executado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 127829 Nr: 781-40.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1- Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora 

para comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

avaliação, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125368 Nr: 7939-83.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OSMAR DOS SANTOS CRESPANI (ESPÓLIO), 

JOÃO FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI, PERCI TOMAZI DALLA NORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se..

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 61932 Nr: 1660-23.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDENI CARVALHO DIAS, ROSANGELA MARTINS 

DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Visto,

Embora o requerido informe que efetuou pagamento referente ao seguro 

Dpvat (p.209/254), vê-se que a autora alega desconhecer qualquer ação 

proposta na comarca de Bandeirantes/PR.

Assim, com fito de esclarecer os fatos, intime-se o advogado Alessandro 

Martins dos Reis (patrono da ação em questão n° 1100/2008), para 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a manifestação, ciência as partes.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 122354 Nr: 4888-64.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE OTAVIANO RIBEIRO NARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - OAB:SP/ 

96.057-D, RODRIGO NAZÁRIO GERONIMO PINTO - OAB:SP 305.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB MT 12208-A

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se..

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 123167 Nr: 5704-46.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, FERNANDA SAMIRA PAYÃO FRANCO - 

OAB:239437/SP, LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - OAB:114219-D, 

MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - OAB:SP/ 96.057-D, RODRIGO 

NAZÁRIO GERONIMO PINTO - OAB:SP 305.437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se..

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41224 Nr: 3702-50.2006.811.0037
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOPRIMA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JÚNIOR - OAB:7670, ROGERIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p. 222.

Procedeu-se a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de Pessoas 

Jurídicas (DIRPJ) da executada, com resultado negativo, conforme 

documento anexo.

 Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros da executada e suas filiais, restando infrutífera, conforme 

documento anexo.

No mesmo ato, procedeu-se a pesquisa de veículos pelo sistema 

RENAJUD, a qual restou frutífera, inserindo a restrição judicial, conforme 

documento anexo.

Intime-se a executada na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente para que tomem ciência acerca das restrições judiciais, 

querendo manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 114809 Nr: 5321-05.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CASTELÂNDIA LTDA ME, 

ALEXANDRE BATISTA FERREIRA, ANDERSON BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/ 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Itaú Unibanco 

S/A contra Supermercado Castelândia Ltda. Me e outros, todos 

qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção do processo e a baixa de eventuais penhoras realizadas na 

presente ação (p.164/169).

É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses Fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo de 

p.164/169, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, julga extinto este feito, com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.98/100).

Honorários como convencionado entre as partes.

Realizou-se neste ato a baixa das restrições inseridas nos veículos dos 

executados à p.125/126, conforme documentos anexos.

Com o trânsito em julgado desta, e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 28452 Nr: 853-76.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLAU GUSKOV, PALUFERIA KALUGIN 

GUSKOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO GONÇALVES - OAB:8798

 (...)Diante disso e considerando o lapso temporal da propositura da ação 

e o principio da celeridade processual, efetuou-se o bloqueio dos valores 

indicados pelo exequente, razão pela qual, indefere-se o pedido do 

executado de levantamento dos valores.Outrossim, considerando que o 

executado não apresentou pagamento do valor devido e não apresentou 

impugnação sobre os valores/cálculos executados, para prosseguimento 

do feito, deferem-se os pedidos de p.137/138.Determina-se a expedição 

de ofícios, conforme solicitado.Realizou-se consulta ao sistema 

BACENJUD para bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, 

sendo parcialmente frutífera, conforme documento anexo. Considerando 

que o bloqueio foi parcialmente frutífero (R$76,89), intime-se o executado, 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que 

tomem ciência dos bloqueios e no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, 

se manifestem acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, podendo 

os executados alegarem/comprovarem que as quantias indisponíveis são 

impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil).No 

mesmo ato, realizou-se a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, a 

qual restou frutífera, inserindo a restrição judicial, conforme documento 

anexo.Intime-se o executado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente para que tome ciência acerca das restrições judiciais, 

querendo manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias.Ainda, quanto ao 

pedido de item 3, para melhor análise, aguarde-se a manifestação do 

executado em relação aos novos bloqueios.Decorrido o prazo, intime-se o 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.Após, concluso para análise.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 4626 Nr: 51-25.1997.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICROQUÍMICA INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNILDO GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 (...)No mais, considerando que os imóveis hipotecados poderão ser 

penhorados, desde que o credor hipotecário seja cientificado acerca da 

penhora e que seja observada a sua preferência legal, mantem-se a 

penhora realizada sobre o imóvel de matrícula nº340 do CRI da Comarca 

de Novo São Joaquim.Neste sentido, cita-se jurisprudência:DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. INCORPORADORA. PENHORA DE IMÓVEL HIPOTECADO. 

POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NOVOS 

HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS AO ADVOGADO DO CREDOR. 1. Nos 

termos dos artigos 799, I, e 889, V, ambos do CPC, não há óbice à 

contrição de imóvel hipotecado, desde que observada a preferência do 

credor hipotecário, bem como a sua regular intimação acerca da penhora. 

2. A penhora de imóvel pertencente à incorporadora não se confunde com 

a penhora de créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias (art. 

833, XII, do CPC). 3. Nos termos da Súmula 519 do Superior Tribunal de 

Justiça, não são cabíveis honorários advocatícios nos casos de rejeição à 

impugnação ao cumprimento de sentença. O mesmo raciocínio deve ser 

aplicado à rejeição da impugnação à penhora, pois o advogado do credor 

já é remunerado com os honorários advocatícios da fase de cumprimento 

de sentença pela simples inércia de o devedor não ter quitado o débito no 

prazo do art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de 

Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (TJ-DF 

07140079120178070000 DF 0714007-91.2017.8.07.0000, Relator: FÁTIMA 

RAFAEL, Data de Julgamento: 08/03/2018, 3ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 13/03/2018 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.)Outrossim, deferem-se os pedidos de item “3” e “4” (p.358). 

Oficie-se da forma postulada.Com a resposta, intime-se o exequente para 

dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 133692 Nr: 5764-82.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MASSANORE BANDO, JANAINA 

ROSSAROLLA BANDO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 226 de 1154



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154.694, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:SP 153.447, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, RAPHAEL NEVES 

COSTA - OAB:MT 12.411-A, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA ROSSAROLLA 

BANDO - OAB:12951/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o registro da penhora , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151753 Nr: 5170-34.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE E CIA LTDA, LUIS PIRES DUARTE, 

ROSILEI APARECIDA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483 MT, FLAVIANY 

RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889 MT, HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.81.

 Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros, a qual restou parcialmente frutífera, conforme documento 

anexo.

 Assim, intimem-se os executados, na pessoa de seus advogados ou, não 

o tendo, pessoalmente, para que tomem ciência do bloqueio e no prazo de 

5 (cinco) dias, caso queiram, se manifestem acerca da indisponibilidade 

dos ativos financeiros, podendo os executados alegarem/comprovarem 

que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art.854, §3º, incisos I e II 

do Código de Processo Civil).

No mesmo ato, procedeu-se a busca de veículos pelo sistema RENAJUD 

em nome dos executados, logrando êxito e inserindo as restrições 

judiciais em relação ao executado Duarte e Cia Ltda., e restando infrutífera 

quanto aos demais executados, conforme comprovantes anexos.

Com isso, intime-se o executado Duarte e Cia Ltda., na pessoa de seu 

advogado, para que tome ciência acerca das restrições judiciais, 

querendo, manifeste-se no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente.

Realizou-se também a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de 

Pessoas Físicas (DIRPF) e de Declarações de Pessoas Jurídicas (DIPJ / 

Simples / Inativas), com resultado positivo, conforme documentos em 

anexo.

 Determina-se que o extrato em anexo seja arquivado em pastas próprias 

na Escrivaria, conforme determina o item 2.16.4 da CNG/CCGJ, se 

necessário expeça-se oficio a Receita Federal.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135241 Nr: 6962-57.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOPRIMAVERA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JÚNIOR - OAB:7670, ROGERIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 Visto,

Verifica-se que a ação de execução não se encontra garantida, portanto, 

determina-se o desapensamento desta (código 41224).

Após, retorne o presente feito concluso para saneamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69210 Nr: 1518-82.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, 

DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, Flavio Araujo Lemes 

Ferreira - OAB:12263 /MT, MARCOS AURÉLIO DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 27.914, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:MT 8.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980-A

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se..

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 194884 Nr: 6240-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE E. E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS 

E DEMAIS PROF DA SAÚDE DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER MARTINS VICTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAUZ FILHO - 

OAB:27171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:PR/23.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 173964 Nr: 7386-31.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPORTO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 

RESIDENCIAL PORTO SEGURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AVERSON MACHNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELINA HELENA DE AQUINO 

COSTA - OAB:MT/ 21590, ÉLCIO DE AQUINO LINS - OAB:MT/ 21.050, 

NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6247/MT, WANTUIR LUIZ 

PEREIRA - OAB:MT/ 11171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por EBBL EMPRESA 

BRASILEIRA DE BIJUTERIAS EIRELI EPP contra ETHIENE BRANDÃO E 

SILVA M. DE LIMA - ME, ambos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, para tanto requerem a homologação e 

extinção da ação, bem como a desistência do prazo recursal (p.108/109).

À p.110/112 a exequente informa que o débito foi quitado em sua 

integralidade pela parte executada, requerendo a extinção do feito, a 

restituição ao executado do valor bloqueado pelo sistema Bacenjud (p.98) 

e baixa das restrições inseridas nos veículos do executado (p.99).
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É o breve relato. Decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz HOMOLOGA o acordo 

entabulado pelas partes, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

bem como, a desistência do prazo recursal.

Diante do exposto, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz julga 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso 

II, do novo CPC.

Custas e taxas judiciarias pagas (p.14/17).

Honorários como convencionado entre as partes.

Realizaram-se neste ato as baixas das restrições inseridas nos veículos 

do executado, conforme documentos anexos.

Expeça-se alvará, para liberação dos valores bloqueados à p.98 em favor 

do executado, conforme solicitado (p.112).

Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do trânsito em 

julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e baixas 

necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 33107 Nr: 1336-72.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANGELS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:125378/SP

 Vistos,

Defere-se o pedido de p. 242/243.

Realizou-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros em nome da executada, restando positivo, conforme 

documento anexo.

 Considerando que o bloqueio foi frutífero, intime-se a executada, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para que tomem 

ciência dos bloqueios e no prazo de 5 (cinco) dias, caso queiram, se 

manifestem acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, podendo os 

executados alegarem/comprovarem que as quantias indisponíveis são 

impenhoráveis ou ainda remanescem indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros (art.854, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil).

Decorrido prazo, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 61033 Nr: 806-29.2009.811.0037

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO 

MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR MAMUS - 

OAB:MT 11555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se..

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141691 Nr: 537-77.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ADALBERTO ROMAGNOLI, ELZEO 

ROMAGNOLI, Antonio Carlos Romagnoli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO VALERIO FERRARI - 

OAB:PR/33830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se..

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141351 Nr: 358-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, LUCIANO GOMES DA 

COSTA, DJALMA VIEIRA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA, 

HILEA REGINA CASTANHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890 PR, FLAVIA VENCESLAU GOMES - OAB:MT/16843, 

LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:25661 PR, MARIA ANGELA 

KEIKO TAIRA - OAB:PR/ 34433, RAFAEL MACEDO ROQUE - OAB:63080 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA NAYARA LORAYNE ROSA LIMA , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 141502 Nr: 429-48.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA ALFREDO CHAVENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA APARECIDA ARTMANN ZDYBICKI 

EIRELE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BORGUETTI 

CARDOSO - OAB:RS/48107, ANA ISABEL DALPAI TOMASETTO - 

OAB:RS 47.929, ANGELA DAL PAI GIUGNO TOLEDO - OAB:RS/ 61.212, 

CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA - OAB:, EVELYN DA SILVAMOROSO - 

OAB:, JOVANA SOTTILI - OAB:RS/ 45E472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para manifestar 
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sobre o Ofício n° 972/2017 página 74, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119838 Nr: 2286-03.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. BARROS PRADO E CIA LTDA - ME, JOSÉ 

MANUEL DE ALBUQUERQUE E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES - OAB:MT/988

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital:20

Valor do débito:11.813,64

Resumo das alegações da parte autora:COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE 

DO CERRADO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

32.983.165/0001-17 com sede em Campo Verde e agência em Primavera 

do Leste/MT, CNPJ nº 74.040.056/0001-06, estabelecida à Rua Blumenau, 

262, por seus advogados infra-assinados, com endereço profissional à 

Avenida David Riva, 250 – Bairro Jardim Riva em Primavera do Leste/MT, 

local onde recebem as intimações de estilo, vem à presença de V. Exa., 

para com fulcro nos artigos 1.102a, 1.102b, e 1.102c, do Código de 

Processo Civil promover a presente AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de R. 

BARROS PRADO E CIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o n.º 11.453.021/0001-89, estabelecida à Rua 

General Carneiro, n.º 610, Quadra 139 A, Lote 17 A, Bairro Vila Santo 

Antônio, CEP 78.600-00, Barra do Garças - MT, e JOSÉ MANUEL DE 

ALBUQUERQUE E CIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o n.º 13.194.283/0001-00, estabelecida à Rua H, n.º 2861, Cx 

postal 10, Bairro Distrito Industrial II - Jose de Alencar, Primavera do Leste 

– MT, pelos motivos que passa a expor e ao final requer:

 O Requerente recebeu dos requeridos um cheque de n.º000365, 

referente a conta 00240-93 e agência 0495 do Banco HSBC no valor de 

R$ 11.000,00 (Onze mil reais), que fora devolvido em data de 30/08/2012, 

de modo a se permitir o ajuizamento da presente ação monitória, conforme 

autoriza do artigo 1.102 a do CPC.

 Assim, é perfeitamente viável que o credor de cheque prescrito utilize da 

via monitória para recebimento de quantia, pois o título é prova escrita da 

dívida, cuja admissão é pacífica diante do enunciado da Súmula 299 do 

Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 299 STJ: É admissível a ação 

monitória fundada em cheque prescrito”.

 A dívida atualizada perfaz a quantia de R$11.813,64 (Onze mil oitocentos 

e treze reais e sessenta e quatro centavos), conforme faz prova 

demonstrativo de débito em anexo.

Frustradas todas as tentativas de solução amigável da pendência, esta 

não foi possível, não restando outra alternativa ao requerente, do que 

recorrer ao judiciário para fazer valer o seu direito.

ISTO POSTO, REQUER a V.Exa., seja determinada a citação por Correio de 

R. BARROS PRADO E CIA LTDA ME e de JOSE MANUEL DE 

ALBUQUERQUE E CIA LTDA ME, a ser efetuada através de MANDADO DE 

PAGAMENTO, para que paguem a dívida no valor de R$ 11.813,64 (Onze 

mil oitocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), no prazo de 15 

dias, segundo o que estabelece o artigo 1.102b do CPC.

Requer ainda, caso os requeridos não paguem a dívida no prazo legal e 

não ofereçam embargos, seja constituído, de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo, prosseguindo-se na forma prevista no Livro II, Título XV, 

Capítulos II e IV, do Código de Processo Civil, segundo se infere na parte 

final do artigo 1.102c, do mesmo diploma legal.

Protesta provar o alegado, por todos os meios de prova em direito 

admitidos, sem exclusão de nenhuma, notadamente pelo depoimento 

pessoal dos requeridos e juntada de novos documentos.

Dá-se à causa o valor de R$ 11.813,64 (Onze mil oitocentos e treze reais 

e sessenta e quatro centavos).

 Nestes Termos, pede deferimento.

Despacho/Decisão:Visto,Considerando a certidão de p. 100, intime-se o 

autor para indicar novo endereço, prazo de 15 (quinze) dias. Com 

endereço, proceda-se nova tentativa de citação.

Após a citação, e o decurso do prazo para contestação, intime-se o autor 

para impugná-la, se apresentada, bem como deverá dar seguimento ao 

feito, no prazo legal.Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125662 Nr: 8228-16.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO FERREIRA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE VAZQUEZ PIRES - 

OAB:13993-A/MT, PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA 

MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Citação

Citação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000947-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARI JORGE RAVANELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000947-16.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 71.997,02; Tipo: Cível; 

Espécie: LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO (153)/[CAUSAS 

SUPERVENIENTES À SENTENÇA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ARI JORGE RAVANELLO Parte Ré: REQUERIDO: JAMES 

MATTHEW MERRILL, YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO 

COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER Visto, Trata-se de pedido 

individual de liquidação de sentença, referente sentença proferida na ação 

coletiva nº 08024-4.2013.8.01.001 TJ/AC. Preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do CPC, recebe-se a presente liquidação de sentença, que 

deve ser processada na forma do artigo 509, II, do CPC. Cite-se a parte 

contrária para, querendo, responder a ação, no prazo de 15 dias (artigo 

511 do CPC), sob as advertências da Lei (art. 344 do CPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, intime-se o autor para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Defere-se os 

benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 03 de 

maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002716-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ITACIR ZEN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002716-93.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 172.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ITACIR ZEN Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizado por ITACIR 

ZEN em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificados 

nos autos. No ID nº 13032965, a parte requerente pugnou pela desistência 

da ação, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. É o relatório. Fundamento 

e decido. Analisando os autos, verifico que a parte requerente informou o 

desinteresse no prosseguimento do feito, oportunidade em que pugnou 

por sua extinção. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, 

por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 07 de maio de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38616 Nr: 1128-54.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROHR & ROHR LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEDSON CARVALHO DA 

SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 

7.222-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELIANE MORENO 

HEIDGGER DA SILVA - PROCURADORA FEDERAL, para devolução dos 

autos nº 1128-54.2006.811.0037, Protocolo 38616, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167013 Nr: 3697-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, informar os dados bancários 

e CPF para expedição de Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 196039 Nr: 6950-38.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA - PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO PINZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSCAR ESTANISLAU 

NASIHGIL - OAB:PR 11.563

 Vistos. Cumprido o ato deprecado, devolva-se a missiva ao juízo 

deprecante com nossas homenagens, procedendo-se as anotações de 

estilo. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Douglas 

Steiffine (estagiário de Direito), que o digitei.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158086 Nr: 8148-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA NERES PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, informar os dados bancários 

e CPF para expedição de Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53320 Nr: 970-28.2008.811.0037

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA LEANDRA MORAES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:30338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Processo nº: 970-28.2008.811.0037 (Código 53320)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134489 Nr: 6367-58.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOURENÇO CARVALHO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, valor este acrescido de juros de 

mora a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal 

de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento, in casu, a data 

da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. 

Fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Tendo em vista que a parte 
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requerente decaiu de parte ínfima do pedido, condeno as partes à 

sucumbência recíproca, na proporção de 70% (setenta por cento) para a 

requerida e 30% (trinta por cento) para o requerente, nos termos do artigo 

86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código.A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante previsão 

expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 02 de maio 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174034 Nr: 7439-12.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:OAB/MT 17603-A, WILSON ROBERTO PEIXOTO JÚNIOR - 

OAB:8032/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, tão somente para reduzir o valor da multa para 

R$ 2.000,00 (dois mil reais).Fixo honorários advocatícios em R$ 1.000,00 

(mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Tendo em vista que a parte requerente decaiu em parte do pedido, 

condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 40% 

(quarenta por cento) para a requerida e 60% (sessenta por cento) para a 

requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de maio de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75398 Nr: 7713-83.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MS. 6.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, tão somente para reduzir o valor da multa para 

R$ 2.000,00 (dois mil reais).Fixo honorários advocatícios em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Tendo em vista que a parte requerente decaiu em parte do pedido, 

condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 40% 

(quarenta por cento) para a requerida e 60% (sessenta por cento) para a 

requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 07 de maio de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177231 Nr: 9168-73.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MARIA OLIBONI RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Defiro o pedido de substituição da testemunha. Permaneçam os 

autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139182 Nr: 9793-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BERTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, informar os dados bancários 

e CPF para expedição de Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137498 Nr: 8674-82.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELCINA SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, informar os dados bancários 

e CPF para expedição de Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65451 Nr: 5271-81.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIA DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, informar os dados bancários 

e CPF para expedição de Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75368 Nr: 7683-48.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, informar os dados bancários 

e CPF para expedição de Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143179 Nr: 1258-29.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE CHARLES NEISSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO E TELEVISÃO MASSA LTDA (TV 

CIDADE RECORD), SOCIEDADE IMPRESSORA SOUZA LTDA - EPP (A 

TRIBUNA MATO GROSSO DIGITAL), ESTADO DE MATO GROSSO, 

GAZETA DIGITAL LTDA - ME, DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA, AGORA 

COMUNICAÇÕES LTDA (AGORA MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1258-29.2015.811.0037 (Código 143179)

Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

 Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 105179 Nr: 4171-23.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO FERNANDO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:MT 12196, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - OAB:12102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Defiro o pedido de oitiva das testemunhas por carta precatória. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Com a vinda do ato deprecado, 

dê-se vista às partes para memoriais por escrito, no prazo legal. Após, 

conclusos para a sentença. Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 62892 Nr: 2744-59.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETH RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, KELLY LORENZETTI KRZYZANIAK - OAB:RS/64.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2744-59.2009.811.0037 (Código 62892)

Vistos.

Ante o teor da manifestação de fl. 191-v, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela parte exequente de fls. 188/189.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme requerido as fls. 188/189.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147466 Nr: 3238-11.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON APARECIDO GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, JOSE RAVANELLO - OAB:MT 3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3238-11.2015.811.0037 (Código 147466)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente outorgou poderes 

especiais de receber e dar quitação a sua advogada na procuração de fl. 

15.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 144, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147640 Nr: 3324-79.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILSON SIVIRINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3324-79.2015.811.0037 (Código 147640)

Vistos.

Ante a certidão retro, revogo a nomeação anterior e nomeio o Dr. 

Leonardo Lotufo Bussiki, Ortopedista, com endereço à Avenida 

Professora Tereza Lobo, nº 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 65-9-8100-1090, e-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia.

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça.

Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como 

da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data 

do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta 

aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização da 

perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do 

Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal.

Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira satisfatória os 

quesitos apresentados.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para que seja indicada a data da perícia.

Apresentado o laudo, vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 

10 (dez) dias e retornem conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137503 Nr: 8679-07.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8679-07.2014.811.0037 (Código 137503)

Vistos.

Ante o teor das manifestações de fls. 97 e 98-v, HOMOLOGO os valores 

apresentados pela Contadoria à fl. 94.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados de fl. 94.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126239 Nr: 8801-54.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIRIA SCHEUER SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8801-54.2013.811.0037 (Código 126239)

 Vistos.

Em tempo, analisando os autos, verifico que o Egrégio Tribunal de Justiça 

determinou que eventual crédito da parte requerente deverá ser apurado 

em liquidação por arbitramento.

Assim, proceda-se a conversão para liquidação.

Na sequência, intime-se a parte requerente para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil, o que já foi apresentado 

pelo requerido.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 171923 Nr: 6166-95.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SARMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - 

OAB:MT/19369/O, RAFAELE PIRES FERREIRA - OAB:MT/ 19918-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6166-95.2016.8.11.0037 (Código 171923)

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos.

Após, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão da 

ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 09

 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115758 Nr: 6329-17.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIS PASSUELO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6329-17.2012.8.11.0037 (Código 115758)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o advogado da parte autora, através do DJE, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos o contrato de honorários 

entabulado com seu/sua cliente, a fim de viabilizar a correta elaboração do 

ofício requisitório, nos termos do artigo 8º, XIV, e 18 da Resolução 

405/2016-CJF.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149770 Nr: 4268-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICIO QUINTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4268-81.2015.811.0014 (Código 149770)

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por LEONICIO 

QUINTANA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 108, consta certidão de que a parte executada foi devidamente 

intimada, no entanto, não se manifestou no feito.
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À fl. 109, a parte exequente pugna pelo bloqueio das verbas públicas no 

valor de R$ 300,00, com o intuito de realizar a consulta com médico 

neurocirurgião especialista em coluna, sendo que os orçamentos se 

encontram acostados às fls. 105/106.

É o necessário.

Fundamento e decido.

Ante a inércia da parte executada e considerando que o exequente já 

cumpriu o disposto no artigo 11 do Provimento nº 02/2015/CGJ, trazendo 

aos autos orçamentos (fls. 105/106), DETERMINO o IMEDIATO BLOQUEIO 

de R$ 300,00 (trezentos reais) em conta bancária do ESTADO DE MATO 

GROSSO, através do sistema BACEN-JUD.

Após, intime-se o exequente para que comprove nos autos o 

agendamento da consulta.

O pagamento somente será realizado após a realização da consulta.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111990 Nr: 2444-92.2012.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126822 Nr: 9352-34.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOYSSE VIRGINIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9352-34.2013.811.0037 (Código 126822)

Vistos.

Sobre a impugnação à execução de fls. 155/161, diga a parte exequente, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, retornem conclusos para deliberações.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de abril de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 17675 Nr: 2473-31.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Confederação Nacional da Agricultura - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MONTORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - OAB: 

MT 4701, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, MARILAINE 

PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Processo nº: 2473-31.2001.811.0037 (Código 17675)

Vistos.

Ante a petição de fl. 169, defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60305 Nr: 7591-41.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME, NEDI 

SUCOLOTTI CRESPANI, JOÃO OSMAR DOS SANTOS CRESPANI 

(ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, ROGÉRIO NAVES DA SILVA - OAB:OAB/MT 

13.663, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:MT/4111

 Processo nº 7591-41.2008.811.0037 (Código 60305)

Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o 

que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73397 Nr: 5721-87.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLASBRINQ DISTR. MATOGROSSENSE LTDA, 

MARCOS AMARAL VALOTA, JORGE FELIPE CAPSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 Processo nº: 5721-87.2010.811.0037 (Código 73397)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Deixo de realizar a penhora em relação à empresa PLASBRINQ DIST 

MATOGROSSENSE LTDA, visto que o CNPJ informado na inicial não condiz 

com a razão social da empresa executada, conforme informação de fl. 43.

Intime-se a parte exequente para informar CNPJ válido no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 36230 Nr: 4213-82.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASA - FORNECEDORA DE ACESSÓRIOS S/A 

IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 Processo nº: 4213-82.2005.811.0037 (Código 36230)

Vistos.

Defiro o pedido de penhora on line somente em relação a empresa 

executada, visto que não há nos autos redirecionamento aos sócios 

descritos à fl. 276.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 03 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 57414 Nr: 5022-67.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE TECIDOS E ROUPAS 

PRIMAVERA LTDA - ME, MARIA JOSÉ DE LIMA FIDELIS, GLEMES ANTÔNIO 

COIMBRA FIDÉLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18024-O MT, MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT

 Processo nº 5022-67.2008.811.0037 (Código 57414)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 100, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 

180 (centro e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 07 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 37245 Nr: 5102-36.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BOLSONI BALDI & CIA LTDA, PAULO 

BOLSONI BALDI, ROGÉRIO LUIS BARANCELLI DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 Processo nº 5102-36.2005.811.0037 (Código 37245)

Vistos.

Considerando que não há questões de direito apontadas na contestação 

por negativa geral, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de maio de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65881 Nr: 5653-74.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÉLIO FURLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANES DELI ZEN VISNIESKI - 

OAB:MT/4927B

 Processo nº 5653-74.2009.811.0037 (Código 65881)

Vistos.

Ante a petição retro, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os 

dados bancários indicados à fl. 66.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 07 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 40951 Nr: 3444-40.2006.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA PEREIRA, AMÉLIA MESSIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA CARDOSO 

ZANDONADI - OAB:5.319

 Processo nº: 3444-40.2006.811.0037 (Código 40951)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

ANTONIO ROSA PEREIRA e AMÉLIA MESSIAS PEREIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 248/250, Alvará de autorização comprovando que a obrigação foi 

adimplida.

Consta ainda que a parte exequente foi cientificada do levantamento do 

alvará por seu advogado (fls. 259/261).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme alvarás de fls. 248/250.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste/MT, 08 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 42293 Nr: 4675-05.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOPES E PENNA LTDA - ME, FABIO ROSA 

LOPES, ALVARO CAMPOS PENNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Processo nº 4675-05.2006.811.0037 (Código 42293)

Vistos.

 Ante a petição de fl. 77, DEFIRO A SUSPENSÃO do feito pelo período de 

180 (centro e oitenta) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 07 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174322 Nr: 7574-24.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE MOREIRA DE OLIVEIRA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Cristina Banhos Ferrari 

- OAB:OAB-MT 23.903-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil para CONDENAR o requerido a pagar a requerente as férias, 

acrescidas do terço constitucional, referente ao período laborado e não 

prescrito (02.09.2011 a 31.01.2015) e seus reflexos, bem como ao 

recolhimento do FGTS.Consigno, que quanto à correção monetária, 

determino, nesse caso, a incidência do IPCA-E desde a data fixada na 

sentença. Os juros moratórios devem ser fixados a partir da citação, com 

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, conforme a redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/09.Sem custas.Fixo honorários 

advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §2º, 

do Código de Processo Civil.Tendo em vista que a parte requerente decaiu 

de parte ínfima do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na 

proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% 

(quarenta por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código 

de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo 

código. A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma de reexame necessário, consoante previsão expressa do artigo 

496, §3º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 07 de maio de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 175447 Nr: 8223-86.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA DUWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:MT/9578/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8223-86.2016.811.0037 (Código 175447)

 Vistos.

Acolho a manifestação de fl. 55 e designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 17/07/2018 às 15:10.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137872 Nr: 8928-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO MARTINS MELO, JOAQUIM DA 

SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10.028-O, HILDCA COSTA GODOY - OAB:MT/ 

13.877, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 58, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte exequente para, no prazo de 15(quinze) dias manifestar 

nos autos sobre o resultado da busca de endereços fls. 55/56.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73104 Nr: 5425-65.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAVEL VEÍCULOS LTDA, RAFAEL ALVES 

BOLONHEIZ, ANGELO CEZAR BOLOGNESE, ROBERVAL BARIÃO 

BOLONHEIZ, LUCAS ALVES BOLONHEIZ, RODRIGO ALVES BOLONHEIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BARRETA - 

OAB:27450/SP, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na exceção de 

pré-executividade, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno a parte excipiente ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, pois 

incabíveis na espécie (STJ, EREsp 1.048.043/SP, 29/06/2009; STJ, AgRg 

no REsp 1.196.651/MG, 30/11/2011).Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, dar prosseguimento ao feito, trazendo aos autos cálculo atualizado 

de seu crédito, bem como requerer o que entender de direito.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116386 Nr: 7026-38.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPRESS SISTEMA DE HIGIENAÇÃO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 Em cumprimento à decisão de fls. 46, certifico que transcorreu o prazo de 

1 ano. Desta feita intimo a parte exequente para se manifestar no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138693 Nr: 9476-80.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDOKIA PITKOVA BERESTOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

requerente para, no prazo de 05(cinco) dias, informar os dados bancários 

e CPF para expedição de Alvará Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149304 Nr: 4013-26.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4013-26.2015.811.0037 (Código 149304)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pelo exequente.

 Diante disso, HOMOLOGO o cálculo de fls. 99/100.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 32089 Nr: 349-36.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado, SÔNIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Processo nº 349-36.2005.811.0037 (Código 32089)

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, proceda-se a secretaria a juntada da petição que se 

encontra na contracapa dos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 07 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 35154 Nr: 3168-43.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTH PEREIRA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188/MT, SILVANA DA SILVA 

TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - OAB:3833

 Processo nº: 3168-43.2005.811.0037 (Código 35154)

Vistos.

Ante o teor do ofício dos autos em apenso, com fundamento no artigo 313, 

inciso I, do Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do presente 

processo.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 2 (dois) meses, 

promova a habilitação dos herdeiros da parte executada, com a devida 

qualificação de cada sucessor, bem como traga aos autos a certidão de 

óbito do executado, nos termos do artigo 313, §2º, I, do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 08 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 202250 Nr: 325-51.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DAUTO MARQUES, NICOLE DAUTO 

MARQUES, ANDRIANA LOURENÇO DAUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FALCHETTI 

BOVERIO - OAB:MS 7257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Cumprido o ato deprecado, devolva-se a missiva ao juízo 

deprecante com nossas homenagens, procedendo-se as anotações de 

estilo. Cumpra-se.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73730 Nr: 6052-69.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUELMA OTTENIO, JOSE GERALDO OTTENIO, 

OSVALDO DONIZETE OTTENIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à decisão de fls. 52, certifico que transcorreu o prazo de 

30 (trinta) dias de suspensão. Desta feita intimo a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de 15 (quinze) dias.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012108-69.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

ALINE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ROSELI COSMO DA SILVA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012108-69.2016.8.11.0037 Reclamante: ALINE DA SILVA Reclamadas: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e 

ROSELI COSMO DA SILVA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação de 

ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, para 

tratamento de saúde por meio de internação compulsória, alegando ser a 

parte requerida dependente químico, resultando em situação de risco para 

si e terceiros. O Município requerido alega cumprimento da medida liminar, 

responsabilidade do estado de mato grosso pelo custeio do tratamento. O 

Estado de Mato Grosso se defende alegando comprometimento com o 

princípio da universalidade do acesso à saúde, impertinência da aplicação 

da multa diária, que seja julgado totalmente improcedente o pedido da parte 

autora. É o breve relato. Decido. A parte autora requer a internação 

compulsória da requerida para tratamento de dependência química, com 

base nos documentos juntados na exordial, na qual indicou a necessidade 

de internação em hospital psiquiátrico. Ademais, os fatos noticiados na 

petição inicial e documentos acostados indicam que a parte requerida se 

quedava relativamente incapaz, por força do texto do artigo 4º, inciso II, do 

Código Civil. Ainda, segundo o hodierno entendimento jurisprudencial, é 

plenamente possível a internação compulsória sem prévia interdição da 

pessoa maior e, até onde se sabe neste feito, capaz, esclarecendo-se 

que aquela trata de proteção à saúde, sendo matéria de cunho 

eminentemente constitucional-administrativo, cuja ação é de competência 

das Varas da Fazenda Pública e Juizado Especial da Fazenda Pública 

(conforme o valor da causa) e esta constitui ação de estado, de 

competência da Vara de Família, contudo, nada obsta que ambos os 

pedidos sejam cumulados na mesma ação. Precedentes: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO, IRMÃO DA 

AUTORA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO, NOS TERMOS DOS 

ARTIGOS 6º E 196 DA CF/88. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAZENDA 

PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. O pedido de internação compulsória 

que visa a submissão de dependente químico a tratamento, sob as 

expensas de entes públicos, diz respeito ao direito à saúde previsto nos 

art. 6º e 196 da Constituição Federal, razão pela qual a competência para 

julgamento é de uma das Varas Especializadas de Fazenda Pública, 

notadamente se, além de não haver qualquer pretensão afeta ao estado 

da capacidade civil do enfermo, encontram-se inseridas no polo passivo 

pessoas jurídicas de direito público, entes que também afastam a 

competência específica da Vara Especializada de Família e Sucessões. 

(CC 140991/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/12/2014, Publicado no DJE 11/12/2014). Grifei INTERNAÇÃO 

COMPULSÓRIA. PRÉVIA INTERDIÇÃO DO INTERNANDO. 

DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DE SUA MÃE RECONHECIDA. A 

internação compulsória prescinde de prévia interdição até porque o 

objetivo da internação é a recuperação da saúde do interditando, que, 

como ressaltado, encontra-se incapaz para responder, 

momentaneamente, pelos atos da vida civil, em razão da dependência 

química alegada, sendo o tratamento e o direito à saúde um direito de 

todos, como se verifica da leitura do artigo 196 da Constituição Federal. 

(TJ-MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 20/05/2014, 

Câmaras Cíveis/ 7ª CÂMARA CÍVEL). Grifei CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO. 1. O Juízo da Fazenda 

Pública tem competência nas ações em que a Fazenda Pública figura como 

parte, não tendo como se falar em competência do Juízo de Interdição, 

porque na espécie não há esse pedido, e nem em competência do Juízo 

de Família, na medida em que a Lei nº 10.216/01 fala que se trata de uma 

ação civil de saúde, e não de estado. 2. Conflito de competência 

procedente. (TJ-MA. CC: 0278432014 MA 0011442-53.2013.8.10.0001, 

Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 18/12/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/01/2015). Grifei De 

outro lado, não há que se falar em perda superveniente do objeto pelo 

cumprimento da decisão concessiva da tutela antecipada, uma vez que foi 

necessária a atuação jurisdicional para a internação da paciente. A seguir, 

transcrevo precedentes dos tribunais pátrios: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REJEITADAS 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E FALTA DE 

INTERRESE DE AGIR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 

LEGALIDADE. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE. RECURSO DESPROVIDO. 

SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Não há falar em perda do objeto da 

demanda, uma vez que providenciada a avaliação e a internação do 

paciente em razão do comando judicial antecipatório proferido. Necessária 

à apreciação definitiva do mérito. Artigo 273, § 5º, do Código de Processo 

Civil. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento e internação 

compulsória é solidária entre União, Estados e Municípios. Eventual 

deliberação a respeito da repartição de responsabilidade compete 

unicamente aos entes federativos, a ser realizada em momento oportuno, 

não podendo o particular ter limitado seu direito à saúde, garantido 

constitucionalmente, por ato da Administração Pública. 3. Eventuais 

limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto 

para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito 

reclamado. 4. (...) 7. (...). (Apelação/ Reexame Necessário 152497/2012, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013) INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

Dependente químico. Pedido formulado pelo genitor. Foi concedida 

antecipação da tutela para imediata internação, integralmente cumprida 
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quando da sentença. Fato que não implica em perda do objeto da 

demanda, proposta contra Estado e Município. Medida que resguarda a 

saúde, a integridade física e mental do dependente químico, dos seus 

familiares e da própria sociedade. Falta de condições econômicas para 

custeá-la que deve ser suprida pelo Poder Público, em todos os níveis de 

governo, de forma concorrente. Demanda procedente. Recurso não 

p rov ido .  ( T J - S P  -  R E E X :  0 0 0 2 4 9 0 7 0 2 0 1 1 8 2 6 0 1 1 1  S P 

0002490-70.2011.8.26.0111, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 

02/04/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2013) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA 

PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CUMPRIMENTO DA 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO TORNA PREJUDICADO O PEDIDO. NÃO 

HOUVE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES PÚBLICOS. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E UNIVERSALIDADE. 

NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPROVADA. 1. O deferimento e 

cumprimento da antecipação de tutela não acarreta a extinção do 

processo sem resolução de mérito, por perda do objeto, de acordo com o 

art. 273, § 5º, do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal (art. 

196) preceitua que "saúde é direito de todos e dever do Estado", aí 

entendido em sentido amplo, contemplando os entes federados União, 

Estados e Municípios. 3. Estado e Município são sabidamente partes 

legítimas passivas em demandas que versem sobre internações 

compulsórias e atendimentos na área de saúde mental e drogadição, 

mormente por ser o Município gestor do CAPS, órgão que presta os 

primeiros atendimentos nessa área, inclusive na esfera ambulatorial, 

dispondo de meios para dar os encaminhamentos necessários à 

internação, quando indicada, que por sua vez passa pelo gerenciamento 

do Estado, através do DAHA da Secretaria Estadual de Saúde. 4. (...). 

NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057114134, 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 

Santos, Julgado em 30/01/2014). À guisa do arcabouço constitucional, a 

internação compulsória consiste em modalidade de internação psiquiátrica 

determinada pela Justiça (de acordo com o artigo 6º, parágrafo único, 

inciso III, da Lei 10.216/2001) e, por isso, está indubitavelmente albergado 

pelas ações de assistência à saúde, sendo dever do SUS prover o 

tratamento de saúde adequado de que o paciente necessite (artigo 6º, 

inciso I, alínea “d”, da Lei 8.080/90). Destarte, diante da inércia ou 

deficiência estatal quanto à matéria, é cabível a condenação do Poder 

Público, conforme precedentes jurisprudenciais: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. 

URGÊNCIA COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

Compete ao Estado em suas três esferas, municipal, estadual e federal, a 

obrigação de garantir o acesso à saúde. (AI 121184/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

25/11/2014, Publicado no DJE 02/12/2014). Grifei AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. 

DROGADITO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PERIGO A 

SUA SAÚDE E DE SUA FAMÍLIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 461§5º DO CPC. 

SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR PENHORA ON-LINE. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado, documentalmente, a 

necessidade de submissão de dependente químico a tratamento de 

desintoxicação, impõem-se a intervenção judicial para promover a 

internação compulsória, de forma que lhe seja assegurado o acesso 

irrestrito ao atendimento médico prescrito, preservando, ainda, a 

integridade física e moral com os quais convive em seu núcleo familiar. 2. 

O artigo 461, §5º do Código de Processo Civil, faculta ao julgador a 

possibilidade de substituir de ofício ou a requerimento da parte a medida 

constritiva que mais entender adequada a obter o efeito prático da 

determinação judicial. 3. Agravo parcialmente provido. (AI 16147/2014, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 16/09/2014). Grifei Ação de 

Autorização Judicial para Internação Compulsória. Improcedência. 

Inconformismo. Apelação. Internação compulsória de dependentes 

químicos prevista no art. 6º, III, da Lei 10216/01. Caráter de urgência 

necessário. Comprovação por atestado médico. Direitos fundamentais. 

Direito à saúde, decorrente do direito à vida, deve prevalecer sobre o 

direito à liberdade. Direito à saúde e a capacidade de autodeterminação, 

nestes casos, comprometidos de tal forma que deve prevalecer o 

tratamento compulsório. Recurso Provido. (TJ-SP. APL: 

36155720108260160 SP 0003615-57.2010.8.26.0160, Relator: Piva 

Rodrigues, Data de Julgamento: 29/11/2011, 9ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 09/12/2011). Grifei Friso que o deferimento da 

prestação ora vindicada não implica em violação ao princípio da isonomia 

ou da impessoalidade, mas tão somente no cumprimento de um direito 

fundamental expressamente assegurado na Constituição da República. De 

outra banda, está sedimentado pela jurisprudência que a responsabilidade 

pelos serviços de saúde cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao 

Distrito Federal, sendo esta solidária. Nesse sentido cito os precedentes a 

seguir: REGIMENTAL. APELAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO 

NECESSÁRIO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. Por se tratar 

de obrigação solidária de todos os entes federativos, podem ser exigidos 

do Município os meios necessários à concretização do direito à saúde do 

cidadão. Nesse sentido, o Poder Judiciário não viola o Princípio da 

Separação dos Poderes, ao determinar o fornecimento gratuito de 

tratamento necessário à saúde de pessoas hipossuficientes. Recurso não 

provido. (AgR 7766/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). 

Grifei ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

SUPLEMENTO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERADOS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 

IMPROVIMENTO. 1. De início, não há que se falar em obrigatoriedade de 

interposição do recurso extraordinário, pois a responsabilidade solidária 

do Estado agravante foi firmada ante as disposições da Lei n.º 8.080/90. 

2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido 

que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de 

responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer 

deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive o acesso a medicamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 1495120/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014). Grifei 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 

DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento 

médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do 

Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo 

passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou 

conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 

05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 

PUBLIC 16-03-2015). Grifei Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido de mérito e condeno 

os requeridos, solidariamente, a fornecer o tratamento de saúde 

indispensável à pessoa de ROSELI COSMO DA SILVA, consignando que já 

houve a internação e posterior desinternação, inexistindo nos autos novo 

pedido. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Transitada em 

julgado, arquive-se, com baixa. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 08 de maio de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 08 de maio de 2.018 EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOSE DIVINO FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 
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1000387-11.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE DIVINO FREITAS REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista que juntados 

documentos atualizados, solicite-se novo Parecer Técnico do NAT, para 

que se pronuncie sobre a relevância terapêutica e a urgência do novo 

pedido complementar, consistente em 05 (cinco) aplicações de 

ANTI-VGEF, 03 (três) exames de Tomografia de Coerência Óptica e 01 

(uma) cirurgia vítreo retiniana com retinopexia e óleo. Encaminhem-se 

todas as peças deste feito. Após, promova-se a imediata conclusão. 

Cumpra-se com urgência, servindo o presente de mandados/ofícios 

pertinentes. Primavera do Leste/MT, 10 de maio de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002848-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDECIR ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002848-19.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDECIR ALVES 

RODRIGUES REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, Cancele-se a audiência de conciliação, 

designada automaticamente pelo sistema. Solicite-se Parecer Técnico do 

NAT, encaminhando-se todas as peças deste feito. Após, promova-se a 

imediata conclusão. Cumpra-se com urgência, servindo o presente de 

mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 10 de maio de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002542-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002542-50.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VIVIANE BARBOSA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação cominatória de obrigação de 

fazer proposta por VIVIANE BARBOSA DE OLIVEIRA em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para que o(s) 

requerido(s) adote(m) as providências necessárias para dispensação 

do(s) medicamento(s) Enoxaparina sódica 40mg, via Sistema Único de 

Saúde. Relata na petição inicial que é portadora de Trombofilia (CID-10 

D68); passa por gestação de risco; necessita de 100 (cem) ampolas da 

medicação supraindicada; a situação é de urgência; é hipossuficiente 

financeira, pois não possui recursos financeiros suficientes para arcar 

com os custos do tratamento; instado pela Defensoria Pública sobre a 

disponibilização do medicamento, o Poder Público não respondeu ao pleito. 

Determinou-se que a autora apresentasse o receituário, bem como 

apresentasse laudo médico justificando a prescrição em detrimento das 

alternativas medicamentosas dispensadas pelo SUS (Id 12917411), tendo 

a Defensoria Pública juntado os documentos dos Id’s 13042521 e 

13042537. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Tendo em vista a 

suspensão do processo dantes aventada, consigno pela desnecessidade 

superveniente da mesma, diante do julgamento do Recurso Especial nº 

1.657.156 - RJ em 25.04.2018, pela Primeira Seção do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, bem como estabeleceu 

requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não 

constantes dos atos normativos dos SUS, modulando-o para que sejam 

exigidos aos processos que forem distribuídos a partir da conclusão 

daquele julgamento, o que não é o caso do presente feito. A partir dessas 

considerações, passo à efetiva análise da tutela provisória. A causa está 

inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei 

nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, 

caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é 

possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) A 

probabilidade do direito buscado está demonstrada pelo teor da petição 

inicial e da petição de emenda, em especial pelo receituário e o atestado 

médico complementar, ambos subscritos pelo Dr. Nilo Amâncio da Costa, 

Ginecologia e Obstetrícia, CRM/MT 5192 (Id’s 13042537 e 13042521, 

respectivamente), os quais apontam a prescrição do medicamento 

vindicado, o diagnóstico da doença, além da justificativa para o tratamento 

prescrito. Justifico que deixo de solicitar o prévio parecer do NAT, porque, 

segundo se extrai da documentação anexada, a autora está gestante e é 

portadora de Trombofilia (CID-10 D68) cuja Enoxaprina 40mg apresenta 

alta segurança e efetividade do tratamento, em relação aos medicamentos 

disponíveis no SUS. Além do mais, a praxe forense tem demonstrado que 

a Enoxaparina sódica tem sido reiteradamente requerida em outras tantas 

ações neste Juizado Especial da Fazenda Pública, que, inclusive, são 

fundadas em prescrições de diferentes médicos. Dessa forma, entendo 

que a parte autora trouxe suficientes esclarecimentos médicos acerca da 

inviabilidade dos produtos ofertados pelo SUS, ao seu quadro clínico, 

notadamente no que tange à prescrição do medicamento vindicado como o 

tratamento adotado nos serviços de referência em obstetrícia e na 

literatura médica, pautados em critérios de segurança e eficácia. Ademais, 

segundo se denota da consulta à CONITEC (disponível em: ), a 

Enoxaparina sódica consiste num princípio ativo, inexistindo, por ora, 

medicamento genérico1 disponível no mercado nacional. Portanto, a 

dispensação do fármaco deverá pautar-se por qualquer uma das marcas 

comercializadas, desde que apresentem o menor preço. Destarte, nestas 

circunstâncias, não se considera configurada a preferência de marca 

e/ou de fabricante e, como corolário, de afronta à Lei n° 8.666/1993, 

tampouco à Constituição Federal. No que diz respeito ao perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo teor das 

declarações do especialista, consistente em “(...) riscos de Trombose com 

prejuízo a mãe e ao feto, Risco de Morte Materna e Fetal” (Id 13042521). 

Também se verifica pelo tempo mínimo legal de trâmite do processo, uma 

vez que, se ao final a sentença for favorável ao(à) 

requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 
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AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência, de natureza satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a 

obrigação de: dispensar para VIVIANE BARBOSA DE OLIVEIRA 

(qualificado(a) na petição inicial) o medicamento Enoxaparina sódica 40mg, 

no prazo de 3 (três) dias, pelo período que se fizer necessário (de acordo 

com indicação médica), além dos demais tratamentos posteriores, que se 

fizerem necessários, conforme requerido na petição inicial (desde que 

acompanhada da necessária justificativa médica e não seja ultrapassada 

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública) ou, no mesmo 

prazo, indique(m) data próxima para disponibilização. Ainda, caso não 

tenha(m) condições de cumprir a obrigação, faculto ao(s) ente(s) 

público(s) indicar outro fornecedor que a satisfaça com custo inferior ao 

menor orçamento trazido nos autos, que é, por ora, no valor de R$ 81,88 

(oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), para cada caixa com 2 

seringas (conforme orçamento no Id 12894287). Em caso de prestação 

continuativa, deverá a parte autora, após o primeiro semestre, apresentar 

o receituário médico atualizado, semestralmente, diretamente ao(s) réu(s), 

sob pena de perda da eficácia da medida, nos termos do Enunciado 22 do 

CNJ e do Provimento 02/2015-CGJ. Advirto que o não cumprimento da 

obrigação de fazer ensejará a aplicação das medidas necessárias à 

satisfação da obrigação (art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de 

verba pública, conforme precedentes jurisprudenciais, a seguir 

transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO 

QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO 

IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA 

MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da 

CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. 2. 

A obrigação do Estado de fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento 

digno de saúde é inequívoca e decorre de regra constitucional insculpida 

no artigo 196 da Carta da República. 3. Reconhecida a necessidade de 

fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega 

da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE 

MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. 

RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a 

Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à 

parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, 

em que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cancele-se a audiência de 

conciliação, designada automaticamente pelo sistema. Cumpra-se com 

urgênc ia ,  se rv indo  a  p resen te  dec isão  como ca r ta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 10 de maio de 2018. 

E v i n e r  V a l é r i o  J u i z  d e  D i r e i t o 

_______________________________________________ 1 XXI – 

Medicamento Genérico – Medicamento similar a um produto de referência 

ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente 

produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de 

outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e 

qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI; (Art. 3º, 

inciso XXI, da Lei 6.360/1976, inciso incluído pela Lei nº 9.787, de 

10.2.1999). 2 Enunciado 2. Concedidas medidas judiciais de prestação 

continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação 

periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado pelo 

julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de 

acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da 

medida. (I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, 

São Paulo-SP, 15 de maio de 2014).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002250-65.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARGARETE LUZIA HENZ 

HACHMANN REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação cominatória de obrigação de 

fazer proposta por MARGARETE LUZIA HENZ HACHMANN em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional, para que o(s) 

requerido(s) adote(m) as providências necessárias para dispensação dos 

medicamentos UC II 40mg, Aspartato de magnésio 200 mg e Colecalciferol 

1000 UI. Relata que, atualmente, está com 38 anos de idade; é portadora 

de osteoartrite nos joelhos e na coluna; a situação é de urgência; é 

hipossuficiente financeira, pois não possui recursos financeiros 

suficientes para arcar com os custos do tratamento; instado pela 

Defensoria Pública sobre os medicamentos, o Poder Público não 

apresentou resposta. O Núcleo de Apoio Técnico informou o seguinte: “O 

desgaste do tecido de proteção nas extremidades dos ossos (cartilagem) 

ocorre gradualmente e piora ao longo do tempo. O sintoma mais comum é a 

dor nas articulações das mãos, do pescoço, da região lombar, dos joelhos 

e dos quadris. Medicamentos, fisioterapia e, às vezes, cirurgia podem 

ajudar a reduzir a dor e manter o movimento articular. O Fármaco prescrito 

é uma formula, que estabelece uma composição única para a autora. Não 

contemplado no SUS. UC II: Colágeno é uma proteína presente em 

abundância no nosso organismo. Depois da água, o colágeno é a 

substância mais abundante no nosso corpo e serve como fonte de matéria 

para construir a pele, tendões, ossos e cartilagem. Existem 3 tipos de 

colágeno. Cada um deles contém diferentes tipos de proteínas destinadas 

a fins específicos no nosso organismo. Todos os tipos de colágeno 

diminuem com a idade. Além disso, articulações como as do joelho podem 

começar a sofrer mais cedo naqueles que praticam esportes ou 

exercícios físicos regularmente, pois o corpo não é capaz de acompanhar 

os níveis de regeneração de colágeno necessários para o bom 

funcionamento do organismo. Diferenças entre Colágenos 1, 2 e 3 Os 

tipos de colágeno 1 e 3 podem ser tomados em conjunto e atuam na saúde 

da pele, dos músculos, dos ossos e no crescimento e manutenção de 

unhas e cabelos. Já o colágeno tipo 2, também conhecido como colágeno 

UC-II (UC2) na forma de suplementos, contém proteínas que compõem os 

fluidos e participam da nossa cartilagem e articulações. Os suplementos 

de colágeno tipo 2 devem ser tomados separadamente ou em horários 

distintos dos tipos 1 e 3 para assegurar a absorção adequada. Mais de 

90% do colágeno no corpo humano é encontrado na forma dos tipos 1 e 3. 

Apenas 10% do colágeno presente no organismo é do tipo 2, e algumas 

vezes é necessário usar suplementos para assegurar a quantidade 

adequada no nosso corpo. Embora seja possível obter colágeno extra 

através da dieta (consumindo produtos animais como carnes gelatinosas, 

cartilagem em ossos, baquetas de frango e pele de aves), alguns podem 

achar desagradável ou difícil ingerir esses alimentos em quantidades 

suficientes para as necessidades do corpo. Aspartato de Magnésio: é um 

mineral essencial para o desenvolvimento saudável do organísmo. Dentro 

do nosso corpo, 65% encontra-se nos nossos ossos, 25% nos músculos 

e os restantes 10% distribuídos por outras células e líquidos corporais. 

Como todos os minerais, o magnésio não pode ser produzido no corpo, 

tem de ser consumido por via da alimentação e/ou de suplementos. 

Colecalciferol 1000 mg: Colecalciferol ou (Vitamina D3) é uma forma de 

Vitamina D. Solúvel em gordura que pode ser armazenada nas células 

adiposas para uso futuro, no entanto, a deficiência de vitamina D no 

organismo pode ter efeitos adversos sobre a saúde de um indivíduo. 

Existem duas formas de que a vitamina D: o colecalciferol (cholecalciferol), 

produzido pelo organismo humano quando o mesmo está exposto 

diretamente aos raios UVB do sol, sendo a melhor fonte natural de 

vitamina D. A segunda forma da vitamina D. Melhora a densidade óssea 

(massa óssea), auxilia na construção e prevenção da perda óssea, além 

de proteger o corpo contra a fraqueza muscular, vez que promove a maior 

absorção de cálcio no sangue. Não contemplados no SUS.” (Parecer 

Técnico NAT nº 0417/2018, Id 12761007). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na competência 

deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 

2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada com a 

Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o valor 

extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado Especial 

da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º da Lei 

12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 

3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelos documentos que instruem a petição inicial, em especial 

pelo receituário e pelo relatório médicos, subscritos pela Dr.ª Angela 

Miranda da Silva, Reumatologista, CRM/MT 5243 (Id’s 12719432 e 

12719430), integrante do próprio SUS, os quais apontam a prescrição dos 

produtos vindicados, o diagnóstico da doença, além da justificativa para o 

tratamento prescrito. Também corrobora a necessidade do tratamento 

medicamentoso com colágeno e o diagnóstico o relatório médico subscrito 

pelo Dr. Ivan H. Wahlbrink, Ortopedia e Traumatologia, CRM/MT 4599. 

Embora o NAT tenha informado que o SUS não disponibiliza o fármaco na 

fórmula prescrita, assim como também não disponibiliza seus 

componentes isoladamente (o que se conclui pelo teor do Parecer), 

observa-se que este também não indicou outros substitutos específicos 

disponibilizados pelo sistema de saúde pública para tratamento da 

patologia da autora. Destarte, nestas circunstâncias, não restou 

configurada preferência de marca ou de fabricante e, como corolário, 

afronta à Lei n° 8.666/1993, tampouco à Constituição Federal. No que diz 

respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

verifica-se pela indicação médica de dores articulares, bem como pelo 

tempo mínimo legal de trâmite deste processo, uma vez que, se ao final a 

sentença for favorável ao(à) requerente/substituído(a), este(a) já poderá 

ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, destaco 

que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos do 

provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente demonstrado 

neste feito, bem como este não constitui óbice ao deferimento da medida, 

pois tal requisito é mitigado pelo princípio da proporcionalidade, haja vista 

que, nesses casos, devem prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre 

o interesse econômico do ente público (Nesse sentido são os seguintes 

precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 

Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação 

no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 

(Acórdão), Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 

09/06/2014, Segunda Câmara de Direito Público Julgado. TJ-PR, 8821863 

PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 

31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do exposto, com supedâneo no 

artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 303, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência satisfativa para 

cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de: dispensar para MARGARETE 

LUZIA HENZ HACHMANN (qualificado(a) na petição inicial) os 

medicamentos UC II 40mg, Aspartato de magnésio 200 mg e Colecalciferol 

1000 UI (isolados ou combinados num único fármaco), no prazo de 10 

(dez) dias, pelo período que se fizer necessário (de acordo com indicação 

médica) ou, no mesmo prazo, indique(m) data próxima para 

disponibilização. Ainda, caso não tenha(m) condições de cumprir a 

obrigação, faculto ao(s) ente(s) público(s) indicar outro fornecedor que a 

satisfaça com custo inferior ao menor orçamento trazido nos autos (Id 

12719430), que é, por ora, no valor de R$ 195,70 (cento e noventa e cinco 

reais e setenta centavos), sob fórmula manipulada com 60 (sessenta) 

cápsulas. Por se tratar de prestação continuativa, deverá a parte autora, 

após o primeiro semestre, apresentar o receituário médico atualizado, 

semestralmente, diretamente ao(s) réu(s), sob pena de perda da eficácia 

da medida, nos termos do Enunciado 21 do CNJ e do Provimento 

02/2015-CGJ. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer 

ensejará a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação 
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(art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme 

precedentes jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A 

PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO 

CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE 

TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO 

EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É 

dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários 

ao pleno exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de 

fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca 

e decorre de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da 

República. 3. Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente 

público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, 

substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por 

se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo 

provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, 

Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. RECURSO 

DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a Fazenda Pública 

em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à parte 

demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, em 

que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o descumprimento desta 

decisão judicial poderá ensejar a responsabilização penal e administrativa 

de seus responsáveis legais, sem prejuízo da medida cível cabível 

(supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional deferida. CITE-SE o 

Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via 

eletrônica disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, 

CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática 

de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como 

de que, não sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 

345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor do SUS, no âmbito estadual, por 

carta precatória, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida. 

CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE, ainda, o 

Gestor do SUS, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, para 

cumprimento da tutela antecipada ora deferida, por meio dos endereços 

eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, conforme dados constantes da petição inicial. 

Primavera do Leste/MT, 10 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito 

_______________________________________________ 1 Enunciado 2. 

Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar 

ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no 

prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a 

natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena 

de perda de eficácia da medida. (I Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça, São Paulo-SP, 15 de maio de 2014).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FUCKS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000803-76.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VALDIR FUCKS REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Evidenciado o não cumprimento da decisão concessiva da tutela 

provisória de urgência complementar, os réus também não indicaram outro 

fornecedor que satisfaça a obrigação requerida neste processo com 

custo inferior ao menor orçamento trazido pela parte autora. Além disso, 

trata-se de pedido oriundo da Defensoria Pública, cuja instituição também 

tem incumbência constitucional expressa para a defesa dos direitos 

individuais e coletivos (CF, art. 134), presumindo-se, pois, que o valor 

requerido atende aos princípios norteadores das contratações realizadas 

às expensas do Poder Público. Diante do exposto, na esteira das decisões 

que anteciparam as tutelas de mérito, inicial e incidental, bem como das 

ponderações do Município de Primavera do Leste/MT, no que tange ao 

financiamento da saúde entre os Entes Políticos, defiro o sequestro do 

numerário (Id’s 13048718 e 13048799), somente em face do Estado de 

Mato Grosso, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), para 

pagamento do exame de Ressonância Nuclear Magnética do ombro 

esquerdo, conforme requerido pelo(a) autor(a). Deverá o Município de 

Primavera do Leste fornecer o transporte e outras eventuais providências 

relativas a esse tratamento, que se fizerem necessárias, desde que não 

ultrapassada a competência do Juizado da Fazenda Pública. Após 

efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo 

comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia 

para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a 

vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do(s) 

fornecedor(es) com orçamento de menor valor, conforme indicado pela 

parte autora. Expedido o alvará, intime-se a parte autora a diligenciar no 

agendamento da data, bem como para que apresente a(s) nota(s) 

fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a realização do(s) 

procedimento(s). Requisite-se da Secretaria Municipal de Saúde as 
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providências quanto ao transporte, se do interesse do(a) paciente. 

Requisite-se pessoalmente do fornecedor, por e-mail (com confirmação do 

recebimento através de um dos telefones indicados nos autos), a nota 

fiscal relativa à consulta, com prazo de 5 (cinco) dias para resposta, sob 

pena de responsabilidade, esclarecendo-se que já houve o pagamento e 

ainda não se prestou contas no processo. Instrua-se a requisição com 

cópia do orçamento e do alvará judicial respectivos, da petição da 

Defensoria Pública e do e-mail do Id 12215739, além do da requisição 

anterior deste juízo. Decorrido o prazo acima sem resposta, abra-se vista 

ao Ministério Público para as providências do seu mister, concernentes à 

omissão na prestação de contas. Com a juntada de todas as notas fiscais 

relativas à aquisição do produto/serviço de saúde, bem como nos termos 

do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, em 

não havendo incidentes processuais, concluso o processo para 

sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão como 

carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, inclusive de 

requisição ao primeiro fornecedor, conforme dados constantes no 

processo. Primavera do Leste/MT, 10 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO)

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000295-96.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 33.042,14; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DE 

IMAGEM, DIREITO DE IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA Parte Ré: 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, Homologo a desistência da presente 

ação, manifestada pelo(a) requerente (id. n°12984590), para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Publicada e registrada 

eletronicamente. Intimação(ões) pela via eletrônica disponibilizada. 

Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 02 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011474-73.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLECI MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011474-73.2016.8.11.0037 

Promovente: CLECI MARIA Promovido: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se 

de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face da decisão 

que julgou deserto o Recurso Inominado proposto pela autora, sob a 

alegação de omissão na decisão. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre 

salientar que os embargos de declaração constituem instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

sentença, acórdão, decisão, ou ainda, de corrigir evidente erro material, 

servindo, dessa forma, como instrumento de aperfeiçoamento do julgado 

(CPC, art. 1.022). Assim, não se prestam para reexaminar, em regra, atos 

decisórios alegadamente equivocados ou para incluir no debate novos 

argumentos jurídicos, uma vez que o efeito infringente não é de sua 

natureza, salvo em situações excepcionais. Não verifico a presença do 

vício apontado. O entendimento do juízo foi manifestado de forma clara no 

ato decisório ora embargado (ID 10871832) tendo sido devidamente 

fundamentado. Entendo que, na verdade, o que se infere na manifestação 

recursal em exame é a insistência da parte em ver reapreciado seu 

pedido, tentando fazer com que este juízo reaprecie os fatos e provas 

constantes nos autos, o que não é possível em sede de embargos de 

declaração. Vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE 

FATOS E PROVAS. Os embargos de declaração não se prestam ao 

reexame de fatos e provas, com vistas à reforma da decisão. (Processo 

ED 00011795120105050002 BA 0001179-51.2010.5.05.0002, Orgão 

Julgador 1ª. TURMA, Partes Angelita da Silva Queiroz, Velox Consultoria 

em Recursos Humanos Ltda. (Em Recuperação Judicial), Publicação DJ 

19/06/2013. Relator: MARAMA CARNEIRO).” Portanto, não vislumbro o 

vício apontado pelo embargante e entendo que o objetivo do presente 

embargos de declaração é o reexame de provas e fatos e levando em 

consideração que tal reexame não é admitido em embargos de declaração, 

entendo pelo não acolhimento deste. A parte embargante além de não 

recolher custas não comprovou a hipossuficiência em tempo hábil. Em 

atenção a Lei nº 1.060/50, deve o requerente comprovar a sua situação 

de miserabilidade, o que não restou cumprido nos autos, senão vejamos 

decisão condizente com o entendimento deste Juizo: “Tribunal de Justiça 

de São Paulo TJ-SP - Apelação : APL484351220118260554 SP 

0048435-12.2011.8.26.0554 - A Lei nº 1.060/50 não exige a miserabilidade 

absoluta do beneficiário, porém deve ser demonstrada a hipossuficiência 

financeira para concessão do benefício da justiça gratuita - Alegações 

incontroversas de que o apelante é empresário, dono de duas empresas - 

Afirmações não provadas de que as empresas não teriam funcionários, 

bem como que teriam sido abertas apenas para que o apelante, não 

ficasse na informalidade - Não demonstrada insuficiência de recursos 

para arcar com as custas e despesas processuais - Ônus que incumbia 

ao apelante - Inteligência do art. 333, I e II - Sentença de procedência 

mantida - Recurso desprovido. Desta forma, tenho pela manutenção da 

sentença atacada por todos os seus fundamentos.” Decorre do texto 

constitucional a necessidade de comprovar a hipossuficiência. Como pode 

uma lei infraconstitucional (NOVO CPC, POR EXEMPLO) suprimir uma 

exigência expressa da Constituição Federal? Com tais considerações, 

conheço dos presentes embargos para, no entanto, negar-lhes 

provimento, por ausência de omissão na decisão, mantendo-a tal como se 

acha lavrada. Publicado no PJE. Remeto para análise e homologação do 

MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 10 de maio de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 10.05.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012818-02.2010.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LENIRCE SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Número do 

Processo: 8012818-02.2010.8.11.0037, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]. 

REQUERENTE: LENIRCE SOARES REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI 

Vistos etc. Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade interposta por OI 

S/A em desfavor de LENIRCE SOARES, ambos qualificados nos autos. 

Aduz a excipiente, em síntese: excesso de execução, pois já quitou a 

execução em 13/03/2015, no valor de R$ 17.877,14 (dezessete mil 

oitocentos e setenta e sete reais e quatorze centavos), aduz também 

serem indevidos os juros sobre os astreintes e a multa do 475-J do antigo 

CPC (atual art. 523, §1º do CPC). Outrossim, aduz a excipiente que se 

tratam de matérias de ordem pública, as quais poderiam ter sido 

conhecidas de ofício pelo juízo. FUNDAMENTO E DECIDO. A objeção de 

pré-executividade é um incidente processual que tem por finalidade 

trancar o andamento de execuções ilegais ou infundadas mediante 

cognição exauriente da matéria nele vinculada, a ser de plano realizada 

pelo juiz. As matérias que podem ser alegadas no incidente em exame 

referem-se às questões processuais de ordem pública, que versem sobre 

a existência e validade do processo executivo ou de seus atos: condições 

da ação executiva, pressupostos do processo executivo, e a observância 

do menor sacrifício do devedor e as questões de mérito que “só são 

objeto de conhecimento na execução de uma forma indireta e sumária. 

Prima facie, qualquer disputa mais profunda que se ponha acerca de sua 

ocorrência não poderá ser dirimida dentro do processo executivo.” 

TALAMINI, Eduardo. A objeção na execução (“exceção de 

pré-executividade”) e as leis de reforma do Código de Processo Civil. São 

Paulo: RT, 2007. p. 576. (Coleção de Estudos de Execução Civil Humberto 

Theodoro Júnior). Analisando a inicial do presente incidente, observo que 

a EXCIPIENTE OI S/A sustenta matéria de ordem que exigem dilação 

probatória, não sendo o instrumento da exceção de pré executividade o 

instrumento correto para essa análise. Quanto ao excesso de execução, 

observo que a excipiente cumpriu a execução em 11/03/2015 (ID n. 

3391850), em valores aquém dos pleiteados pelo exequente à época, não 

apresentando sequer memória de cálculo dos valores em questão. O 

exequente, por sua vez, requereu o prosseguimento da execução pela 

diferença devida. Em muito esvaziado o prazo para qualquer insurgência, 

vem através da presente exceção buscar o reconhecimento de excesso 

de execução, contudo, sequer apresenta qual o valor entende ser devido, 

razão pela qual seus argumentos não prosperam e nem serão analisados. 

Nesse sentido é a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

CÉDULAS RURAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A alegação de 

excesso de execução não pode ser argüida em sede de exceção de 

pré-executividade, devendo ser suscitada em impugnação ao cumprimento 

da sentença conforme expressamente previsto no artigo 475-l, inciso V, 

do Código de Processo Civil. Ainda, mesmo com a rediscussão de 

cláusulas contratuais em ação revisional, não retira o caráter de título 

executivo. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70065474199, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 04/11/2015). 

Ademais, a EXCIPIENTE OI S/A alega o não cabimento da multa do art. 

475-J do antigo CPC, atual art. 523, §1º do CPC. Contudo, novamente, sem 

razão. Nesse sentido, o enunciado 97 do FONAJE aduz: “ENUNCIADO 97 – 

A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” Desta 

forma, verifica-se que a EXCEPTA não possui razão em seus argumentos. 

Diante do Exposto, opino pelo NÃO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE interposta pela EXCIPIENTE OI S/A e reconheço a 

dívida nos valores apresentados na planilha demonstrativa de débito da 

exequente. Nestes termos, intimo a reclamada a pagar o saldo devedor 

remanescente de R$ 13.432,74 (...) devidamente atualizado, no prazo de 

dez dias. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste-MT, 10 de maio de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002114-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANQUIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002114-05.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ADEMIR FRANQUIN 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito A priori, 

determino de ofício a correção do valor da causa, na forma do art. 292, 

§3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela parte reclamante 

não corresponde ao proveito econômico pretendido, é dizer, no presente 

caso o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por 

danos morais. Neste ínterim, considerando que a parte reclamante possui 

pretensão reparatória de 40 (quarenta) salários mínimos, este deverá ser 

o valor da causa. Sustenta a parte reclamante que teve seu nome inscrito 

indevidamente no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao 

crédito pela parte reclamada, em virtude de débito no valor de R$ 230,61 

(duzentos e trinta reais e sessenta e um centavos). A parte reclamada por 

sua vez contesta a presente ação expondo que após analise no seu 

sistema interno localizou conta telefônica vinculada ao CPF da parte 

reclamante. Aduz ainda que a parte reclamante possuía linha na 

modalidade pré-paga que posteriormente foi migrada a pedido do 

consumidor para a modalidade controle. Em virtude da modalidade 

pré-paga não possuir contrato escrito, a parte reclamada afirma que é 

impossível a apresentação do contrato. A reclamada afirma que a parte 

reclamante utilizou os serviços e deixou de efetuar o pagamento das 

faturas, o que ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Para comprovar os fatos alegados, a parte reclamada trouxe 

junto a contestação cópia das telas do sistema. Em que pese tenha a 

reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais e ter apresentado cópia de telas do sistema que indicam a 

existência de linha telefônica em nome da reclamante, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a contratação do serviço que ela 

oferece. Não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

reclamante, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial, uma vez 

que as cópias das telas do sistema apresentada pela parte reclamada são 

considerados como prova unilateral. Cumpre esclarecer que as telas do 

sistema são documentos obtidos no sistema de software da requerida e 

podem ser facilmente alterados por quem opera o sistema para desvirtuar 

a realidade dos fatos, não servido portanto como meio de prova. No caso 

dos autos, inclusive, conforme demonstrado na impugnação à 

contestação, a tela juntada no sentido de demonstrar a suposta migração 

da linha pré-paga para pós para está em nome de terceira pessoa, e não 

do reclamante, além do que, as demais telas estão distorcidas, impedindo 

a análise adequada de suas informações e coerência à base dos fatos 

relatados. A alegação da parte reclamada de que inicialmente a parte 

reclamante possuía linha telefônica na modalidade pré-paga e que por isso 

não possui contrato escrito, não pode ser aceita como argumento para 

reconhecimento de vínculo jurídico entre as partes sem a presença de 

documentos que indiquem a contratação. Se a parte reclamada realiza 

contratos de forma verbal através de “Call Center”, cabe a ela manter um 

padrão de gestão que apresente todos os áudios demonstrando a 

manifestação de vontade do consumidor com relação ao plano de telefonia 

contratado. A prova da contratação incumbe a parte reclamada e na 

hipótese do consumidor negar a contratação, resta a ela apresentar 

provas modificativas ou extintivas do direito da parte reclamante. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 
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existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ela. Envereda-se por esse talho: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DO DEMANDADO. ÔNUS DA PROVA DO DEMANDADO. ART. 333, II 

DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

SENTENÇA REFORMADA. O autor alega ter sido inscrito em cadastros de 

inadimplente por dívida inexistente, já que nunca contratou com o 

requerido. Houve a juntada do documento que comprova a inscrição (fls. 

29/30). Ônus do demandado de comprovar o contrato gerador do débito a 

ensejar a informação de inadimplência do autor. Contrato juntado aos 

autos sem a devida assinatura do consumidor. Telas de sistema inseridas 

que não se prestam a fazer prova do negócio firmado entre as partes, 

pois unilaterais. Art. 333, II, do CPC. Devida, assim, a desconstituição do 

débito. A inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito 

configura o dano moral in re ipsa. Configurados os danos morais pela 

inscrição indevida, a conseqüência o dever de indenizar. Valor 

indenizatório que deve ser fixado em R$ 7.000,00, pois de acordo com os 

parâmetros destas Turmas Recursais. Sentença reformada. RECURSO 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005113147, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em 22/10/2014). Diante disso, a requerida não se 

desincumbiu de comprovar fatos modificativos ou extintivos do direto da 

parte requerente, não cumprindo com seu ônus, conforme preceitua o 

373, II do CPC. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha 

na prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme descrito na 

inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade 

objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que 

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes 

que possam acarretar prejuízo aos seus clientes. Por outro lado, o fato de 

terceiro só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se 

ficar caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve o 

crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é 

no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

requerida não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da 

parte requerente, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte requerida é, sabidamente, uma empresa de grande porte. Analisando 

os documentos trazidos pela parte reclamante, observa-se que a 

negativação objeto do presente processo não é a única restrição em seu 

nome, porém é a mais antiga. Não se aplica no presente caso a súmula 

385 do STJ, em razão da parte reclamante não possuir nenhuma restrição 

preexistente. No momento em que a parte reclamada realizou a anotação 

no nome da parte reclamante, não havia nenhuma restrição em seu nome. 

Em análise ao sistema PJE não é possível constatar a existência de 

processo tratando da restrição imposta pela Empresa Telefônica Data. 

Assim, a restrição posterior deverá ser levada em consideração na 

quantificação do dano moral, pois não é razoável que a parte reclamante 

seja indenizada no mesmo valor que uma pessoa que possui uma única 

restrição. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, 

decido pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 

1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante 

R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos contados da data do 

arbitramento; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante dos 

órgãos de proteção ao crédito. Decido pela improcedência do pedido 

contraposto feito pela reclamada. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso 

a determinação do item “3” não seja cumprida. Determino a retificação do 

valor da causa para constar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na presente data, em conformidade com o pedido de danos 

morais formulado na petição inicial. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Publicada no sistema Projudi. Com o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Às providências. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA 

SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 10 de maio de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201368 Nr: 9095-67.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALNEI DESIDÉRIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT

 Código 201368

Considerando que na data designada para a realização da audiência 

designada à fl. 32, estarei de licença para acompanhamento de tratamento 

de saúde de pessoa da família, redesigno-a para 22.06.2018 às 14:20 

horas.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201099 Nr: 8935-42.2017.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO SCHOMMER 

- OAB:10.311-A, NERI PAULO ZANETTE - OAB:10310/MT, TRAJANO 

CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 Código 201099

Considerando que na data designada para a realização da audiência 

designada à fl. 33, estarei de licença para acompanhamento de tratamento 

de saúde de pessoa da família, redesigno-a para 22.06.2018 às 15:00 

horas.

 Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado
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 Cod. Proc.: 102907 Nr: 2161-06.2011.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKELINE CRISTINA XAVIER DE CARVALHO, 

DENILSO DE SOUZA ALVES DOS SANTOS, CLAUDENILSON APARECIDO 

PADILHA, IVAN PIERRE BRATZ DOS PASSOS, NAGIBE RODRIGUES 

PINHEIRO, DELB RIBEIRO, VALDEIR SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 13.322, LUIZ 

CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B, ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944

 Código 102907

1. Ciente do retorno do processo nesta instância somente nesta data, em 

decorrência do ofício 18/2018-Gab, razão pela qual chamo o feito a ordem 

e passo a deliberar.

 2. Diante das certidões de fls. 905 e 919 recebo os recursos de apelação 

interposto por Valdeir Soares da Silva e Jakeline Cristina X. de Carvalho 

(CPP, art. 593).

3. Vista a apelante Jakeline Cristina para suas razões, sob pena de subida 

sem elas (CPP, art. 601) e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo 

(CPP, art. 600), ao apelado para contra-arrazoar.

4. Solicitem-se informações quanto ao cumprimento da carta precatória de 

fl. 903, com a máxima urgência, vez que encaminhado ao Juízo deprecado 

desde 21.07.2017 até a presente data não há informações acerca de seu 

cumprimento.

 5. Certifiquem-se o decurso dos prazos das intimações por edital de fls. 

835, 896 e 897.

6. Cumprido os itens 3, 4 e 5 e considerando que o apelante Valdeir 

Soares da Silva deseja arrazoar na superior instância encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 08 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206060 Nr: 2263-81.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA COSTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELVI PÉRICLES SOUZA 

GOMES JÚNIOR - OAB:23799/O

 Código 206060

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 17:20 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 12 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203845 Nr: 1218-42.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: caroline andreska targanski 

- OAB:OAB 78764

 Código 203845

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 14:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 13 de março de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205255 Nr: 1914-78.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER FERNANDO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz de Souza Chaves 

- OAB:OAB-PR 75.556, Carlito Tomé de Souza Júnior - OAB:OAB-PR 

15.801, Paulo Celso Gonaçalves Galhardo - OAB:OAB-PR 36.707, 

Roldão Valverde - OAB:OAB-SP 41.288

 Código 205255

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 16:20 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 02 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204090 Nr: 1351-84.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR GONÇALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:OAB-MT 18.164

 Código 204090

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 16:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 03 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206923 Nr: 2676-94.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN APARECIDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana Cristina Lopes 

Reche - OAB:OAB-PR 39941

 Autos código 206923

Ante a informação de fls. 137, designo o dia 08.06.2018 às 13:00 horas, 

para audiência de justificação.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 9 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205221 Nr: 1899-12.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO WESLEY POGORECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B, RENATO SOUSA DUTRA - OAB:5809/MT

 Autos código 205221

1. Calcule-se a pena de multa.

2. Proceda-se ao cálculo de liquidação das penas restritivas de direitos em 

horas, observando-se a detração penal (art. 42 do CP), cientificando-se 

as partes.

3. Após, intime-se o apenado a recolher a pena de multa, em 10 dias.

4. Desde já, designo audiência admonitória para 08/06/2018 às 16:10 

horas.

Intimem-se e se cumpra.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 163873 Nr: 2159-60.2016.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FARID MARSZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, a fim de condenar ANTONIO 

FARID MARSZAL devidamente qualificado nos autos, às penas dos arts. 

33, caput, da Lei n.º 11.343/06.Passo à dosimetria da pena.DO TRAFICO 

DE DROGAS A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 

anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias 

do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis 

para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 5 anos de 

reclusão e 500 dias-multa. Agravo a pena em 1 ano e 100 dias-multa, vez 

que o réu é reincidente.Deixo de diminuir a pena em decorrência da causa 

de diminuição prevista no art. 33, § 4º da LT, vez que o réu é 

reincidente.Assim, perfaz-se o total de 6 anos de reclusão e 600 

dias-multa, pena esta que torno definitiva diante da ausência de outras 

circunstâncias capazes de modifica-la.Fixo o regime fechado para início 

do cumprimento da pena, uma vez que o réu é reincidente em crime doloso 

(art. 33 e §§ do CP). Em relação à substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, o quantum da pena imposta afasta, por 

si só, a

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204808 Nr: 1710-34.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATYANNE NEVES BALDUINO 

- OAB:MT 4049-E

 Código 204808

Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 17:40 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 12 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181781 Nr: 11434-33.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ELIAS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATO ELIAS CARDOSO, Cpf: 

02445701163, Rg: 4907832, Filiação: Lecilda Martins Cardoso e Jose 

Humberto Elias Cardoso, data de nascimento: 12/09/1984, brasileiro(a), 

natural de Goiania-GO, casado(a), catador de latinha, Telefone 96806516. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, o denunciado Renato Elias Cardoso, 

incorreu na sanção do antigo 147, do Código Penal, pelo que oferece o 

Ministério Público do Estado de Marto Grosso, por sua agente signatária, a 

presente denúncia, requerendo seja o mesmo citado e cientificado da 

audiência de instrução e julgamento,recebida, impós, a denúncia ouvidas 

as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o 

acusado, reenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e 

condenação.

Despacho: ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTEVARA CRIMINALCódigo 181781Vistos.1.Não 

verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do CPP, 

recebo a denúncia em desfavor de RENATO ELIAS CARDOSO, dando-o 

como incurso nos artigos nela mencionado.2.Cite-se o acusado, por edital, 

com prazo de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos 

constantes do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder a 

acusação, por escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3.Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4.Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá 

ser certificado, tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 27 de abril de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124079 Nr: 6646-78.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO MARCOS, Rg: 1.747.435, 

Filiação: Rita de Sousa Silva -. Documento, data de nascimento: 

25/09/1943, brasileiro(a), natural de Pameiras-GO, casado(a), motorista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante do Exposto e pelo que mais consta no incluso 

caderno informativo, o Ministério Público oferece Denúncia em desfavor de 

Antônio Marcos, como incurso nas sanções do Art. 217-A do Código 

Penal, combinado com o artigo 226, inciso II, na forma do Artigo 17, do 

mesmo Diploma Legal; requerendo que seja recebida e autuada esta, 

procedendo-se, posteriormente, a citação do denunciado para 

interrogatório e oferecimento de defesa, instalando-se o devido processo 

legal, para o final ser condenado, ouvindo-se durante a instrução da ação 

as testemunhas adiante indicadas.

Despacho: Código 1240791. Defiro o pedido contido na cota ministerial 

retro (fl. 65).2. Cite-se o acusado Antônio Marcos, por edital, com prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 361, do CPP, com os requisitos constantes 

do art. 365, do mesmo diploma legal, para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 dias (CPP, art. 396, caput).3. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A, caput).4. 

Não apresentada a resposta no prazo legal, o que deverá ser certificado, 

tornem os autos conclusos.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 

21 de fevereiro de 2018.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 27 de abril de 2018
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Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119246 Nr: 1638-23.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELA GONÇALVES DE JESUS, Cpf: 

00087152118, Rg: 1581907-8, Filiação: José Bras de Jesus e Maria José 

Gonçalves de Jesus -. Documento, data de nascimento: 15/03/1981, 

brasileiro(a), natural de Jandaia-GO, convivente, empregada cozinheira, 

Telefone 66-99734498. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar 

ANGELA GONÇALVES DE JESUS, devidamente qualificada nos autos, às 

penas dos arts. 306, §1º, inciso I e 303, do Código de Trânsito Brasileiro, 

na forma dos artigos 69 e 70, ambos do Código Penal.Passo à dosimetria 

das penas.DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 303 DO CTBDa vítima Robson 

Felipe Ataíde AraújoA pena prevista para o crime acima é de detenção de 

6 meses a 2 anos, ou multa.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, 

destaco as consequências do crime, uma vez que a vítima Robson Felipe 

Ataide de Araújo, em decorrência das lesões sofridas, teve seu membro 

inferior esquerdo amputado (perna), consoante laudo de lesão corporal de 

fls. 46/47 e mapa topográfico para localização de lesões de fl. 49, razão 

pela qual, fixo a pena base em 1 ano e 6 meses de detenção. Da vítima 

Rafaele Rosa dos SantosA pena prevista para o crime acima é de 

detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa.Atento ao princípio constitucional 

da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do 

CP, destaco as consequências do crime, uma vez que a vítima Rafaele 

Rosa dos Santos, em decorrência da colisão sofrida, teve fratura exposta 

em sua perna, consoante prontuário médico de fl. 119, razão pela qual, 

fixo a pena base em 1 ano e 6 meses de detenção. DO CRIME PREVISTO 

NO ARTIGO 306, §1º, INCISO I DO CTB.A pena prevista para o crime acima 

é de detenção, de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de 

se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.Atento 

ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, reputo como prejudicial as consequências 

do crime, uma vez que a conduta da agente vitimou gravemente duas 

pessoas, sendo uma, amputação domembro inferior, e a outra, fratura 

exposta de membro superior, razão pela qual fixo a pena-base em 1 ano e 

6 meses de detenção e pagamento de 10 dias-multa.Diminuo a pena em 3 

meses, em decorrência da confissão espontânea da ré (CP, art. 65, III, 

“d”), perfazendo o total de 1 ano e 3 meses de detenção epagamento de 

10 dias-multa, pena esta que torno definitiva. DO CONCURSO FORMAL – 

ART. 70 do CPNo que tange à conduta prevista no artigo 303 do CTB, 

considerando que a ré mediante uma única ação praticou dois crimes, 

contra vítimas distintas, reconheço o concurso formal de crimes, 

aplicando-lhe apenas uma das penas, por serem iguais as reprimendas 

corporais, todavia, aumentando-a em 1/6, nos termos do artigo 70 do CP, 

perfazendo o total de 1 ano e 9 meses de detenção, pena esta que torno 

definitiva diante da ausência de outras circunstancias capazes de 

modifica-la.PENA TOTALConsiderando que os delitos foram cometidos na 

forma do art. 69 do CP, suas penas devem ser somadas, perfazendo o 

total de 3 anos de detenção, a qual torno definitiva, ante a ausência de 

outras circunstâncias capazes de modificá-la.Fixo o regime aberto para 

início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CP.Deixo 

de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez 

que diante das circunstâncias e consequências gravosas do crime, tenho 

que o benefício seja inadequado, não indicando como suficiente à 

reprovação da malferida conduta, o que faço nos termos do artigo 44, 

inciso III do CP.Aplico-lhe, ainda, a pena de suspensão de sua habilitação 

para dirigir veículos pelo prazo de 1 ano e 6 meses, a qual deverá ser 

entregue em juízo no prazo 48 horas, após o trânsito em julgado desta 

decisão, com fundamento no art. 293 do CTB.Fixo o valor do dia-multa em 

um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente 

corrigido, quando do efetivo pagamento, nos termos do artigo 49 do 

Código Penal.P. R. I. C.Transitada em julgado, expeçam-se as 

comunicações pertinentes e a guia de execução penal, e se arquivem os 

autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 29 de maio de 

2017.ALEXANDRE DELICATO PAMPADOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilene Lucas da 

Fonseca Maia, digitei.

Primavera do Leste, 20 de fevereiro de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 14/2018-SORO EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, EConsiderando o 

disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 02/03/2015, que 

regulamenta os critérios para substituição de cargo em comissão e de 

função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.Considerando 

que a servidora Eliana Pandolfo Martini, matrícula 6568, Gestora Judiciária 

do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

usufruirá 20 (vinte) dias de férias referentes ao exercício de 2017 no 

período de 11/05 a 30/05/2018.RESOLVE:Art. 1º - Retificar a Portaria n.º 

13/2018-SOR, de 08/05/2018, que designou a servidora Josefa Ferreira 

(matrícula 9034) – Auxiliar Judiciária da Secretaria da 3ª Vara Cível, para 

constar exercer a função de Gestora Judiciária do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, no período de 11/05 a 

30/05/2018, durante as férias do titular.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.   Sorriso/MT, 10 de maio de 2018.Jacob SauerJuiz Diretor do 

Forotable

 PORTARIA N. 14/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. JACOB SAUER – MM. JUIZ DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando o disposto na Instrução Normativa n.º 2/2015-PRES, de 

02/03/2015, que regulamenta os critérios para substituição de cargo em 

comissão e de função de confiança no Poder Judiciário de Mato Grosso.

Considerando que a servidora Eliana Pandolfo Martini, matrícula 6568, 

Gestora Judiciária do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, usufruirá 20 (vinte) dias de férias referentes ao exercício 

de 2017 no período de 11/05 a 30/05/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Retificar a Portaria n.º 13/2018-SOR, de 08/05/2018, que 

designou a servidora Josefa Ferreira (matrícula 9034) – Auxiliar Judiciária 

da Secretaria da 3ª Vara Cível, para constar exercer a função de Gestora 

Judiciária do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC, no período de 11/05 a 30/05/2018, durante as férias do titular.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sorriso/MT, 10 de maio de 2018.

Jacob Sauer

Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006163-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. S. F. (REQUERIDO)
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Autos n° 1006163.80.2017.8.11.0040 Homologação Acordo e extinção 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Regulamentação de Guarda c.c. Tutela 

de Urgência c.c. Obrigação de Fazer ajuizada por Alafas Fenando dos 

Santos Silva em face de Betânia Stefan Ferreira, em favor do menor 

Marcos Henrick Ferreira dos Santos, todos qualificados nos autos, 

consoante termos constantes da petição de Id. 10949334, instruída com 

documentos (Id. 10949336 e ss). Despacho inicial, Id. 11004683. Por 

ocasião da audiência de mediação, as partes compuseram-se 

amigavelmente, consoante termos que constam da ata de Id. 1256917. O 

MPE manifestou-se pela homologação da avença, Id. 12748749. Pois bem. 

Ante a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, bem 

como o parecer favorável do MPE, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do artigo 

487, inciso III, alínea ‘b” do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita às partes. P.R.I.C. Oportunamente, 

AO ARQUIVO. Às providências. Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005473-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. G. (AUTOR)

E. C. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA CORREIA OAB - 015.604.521-45 (REPRESENTANTE)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

 

Autos n° 1005473.51.2017.8.11.0040 Homologação Acordo e extinção 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Alimentos c.c. Regulamentação de 

Guardas e Visitação ajuizada por Rafaela Coreia Godoi e Emanuela Coreia 

Godoi, representadas pela genitora Márcia Coreia em face de Edilson 

Godoi, todos qualificados nos autos, consoante termos constantes da 

petição de Id. 10419130, instruída com documentos (Id. 10419651 e ss). 

Despacho inicial, Id. 10728169. Juntada do relatório do estudo psicossocial 

realizado, Id. 12535714. Por ocasião da audiência de mediação, as partes 

compuseram-se amigavelmente, consoante termos que constam da ata de 

Id. 12563352. O MPE manifestou-se pela homologação da avença, Id. 

12748761. Pois bem. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, bem como o parecer favorável do MPE, HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença homologatória e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de 

Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita às partes. P.R.I.C. Oportunamente, AO ARQUIVO. Às 

providências. Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001666-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDA RECH ERD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIR JOSÉ ERD (RÉU)

ELOY ANTÔNIO ERD (RÉU)

ELOCIR ERD (RÉU)

ELODIR PEDRO ERD (RÉU)

MÁRIO ERD (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001666.23.2017.8.11.0040 Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Pois bem. Considerando que mesmo devidamente intimada, a 

parte autora deixou de sanar o vício de representação processual 

apontada, evidente que diante da ausência de um dos pressupostos 

processuais, urge acolher o pedido apresentado pela própria parte autora 

e julgar extinto o presente processo sem resolução do mérito, o que faço 

com fundamento no art. 485, IV do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC, ficando 

suspensa a cobrança, por ser beneficiária da justiça gratuita. Transitada 

em julgado, arquive-se. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT., 07 de Maio 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000335-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA CARNIVALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME SIMOES CREPALDI OAB - MG90881 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARNIVALI (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000335.69.2018.8.11.0040 Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser 

definida como "a abdicação expressa da posição processual alcançada 

pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se vê, ao contrário do que 

ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão 

articulada (causa de extinção do processo com resolução de mérito), a 

desistência da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o 

direito material que permanece incólume. Portanto, não tendo havido até a 

presente data a triangularização da relação processual, HOMOLOGO a 

desistência da ação manifestada pela parte autora (Id. 12161296), para 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. CUSTAS, 

se houver, pela parte autora. HONORÁRIOS indevidos. P.R.I.C. Às 

providências. Sorriso/MT., 07 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003523-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. G. M. (REQUERIDO)

 

Autos n° 1003523.07.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Divórcio Direto c.c. Partilha de Bens, Guarda e Alimentos com Pedido 

Liminar de tutela Provisória de Urgência Satisfativa ajuizado por Wellington 

Antonio dos Santos em face de Rita Rosangela Gomes Meira, ambos 

qualificados nos autos, consoante termos constantes da petição de Id. 

8842884, instruída com documentos de Id. 8842888 e ss. Despacho inicial, 

Id. 9026047. Cota ministerial pela realização de estudo psicossocial, Id. 

9041127, o que foi deferido pelo Id. 10523617. Todavia, por ocasião da 

audiência realizada no CEJUSC, as partes compuseram-se amigavelmente, 

conforme termos que constam da ata de Id. 10574972. Mesmo tratando-se 

de processo judicial, foi o acordo equivocadamente homologado por 

sentença pelo CEJUSC, conforme esclarecido pela certidão de Id. 

13017549. Recebido o pedido, foi o MPE convidado a manifestar-se, tendo 

opinado pela homologação da avença, consoante cota de Id. 12292932. 

Pois bem. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, bem como o parecer favorável do MPE, HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença homologatória e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de 

Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que DEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita às partes. P.R.I.C. Oportunamente, AO ARQUIVO. Às 

providências. Sorriso/MT, 08 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002995-07.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SELONY BEDIN BROCCO (AUTOR)

VALTUIR BROCCO (AUTOR)
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MERI BURILLE BROCCO (AUTOR)

VALDECIR BROCCO (AUTOR)

OTACILIO BROCCO (AUTOR)

VALDETE BROCCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LANZ OAB - MT7880/A (ADVOGADO)

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/O-O (ADVOGADO)

CAMILA SIMOES MARTINS OAB - PR40227 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA CUNHA BARBOSA (RÉU)

ARLETE INES ZAGO BARBOSA (RÉU)

SORRIPLAST SORRISO PLASTICOS LTDA - ME (RÉU)

CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA (RÉU)

CLAUDIA DA CUNHA BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002995.09.2016.8.11.0040 Vistos etc. Cuidam-se de Embargos 

de Declaração apresentados por Sorriplast Sorriso Plásticos Ltda ME e 

outros com relação à sentença proferida nos autos, asseverando que a 

mesma é omissa com relação a revogação da medida liminar, bem como 

contraditória no que se refere à fixação da verba honorária, eis que partiu 

de premissa equivocada (Id. 12124468). Lado outro, o Espólio de Dalvina 

Brocco e outros apresentaram contrarrazões aos embargos, requerendo 

sejam eles improvidos, Id. 12368415. É o breve relato. Decido. Sobre o 

instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” “Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2º O 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento 

implique a modificação da decisão embargada.” Mercê dos argumentos 

lançados pela embargante, é cristalino que os embargos manejados 

merecem acolhimento no que tange a apontada omissão, eis que a 

sentença nada deliberou sobre a medida liminar deferida, o que será feito 

no dispositivo abaixo. Entretanto, esta não é a conclusão que se alcança 

no tocante a suposta contradição na fixação dos honorários de 

sucumbência, sendo que, no ponto, é cristalino que os embargos 

manejados objetivam apenas e tão-somente a modificação do teor da 

sentença prolatada. Nesse sentido, Apelação. Prestação de serviços. 

Ação regressiva de ressarcimento de danos. Ação julgada procedente. 

Honorária fixada em R$2.000,00. Sentença reformada pelo Tribunal. Ação 

julgada improcedente – condenado o autor ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 

R$1.500,00. Embargos de Declaração. Alegação de erro material no V. 

acórdão. Inexistência. Pretensão que visa diminuir o valor fixado a título de 

honorários: Impossibilidade. Embargos com nítida feição infringente. 

Embargos rejei tados. (TJSP; Embargos de Declaração 

1099256-31.2016.8.26.0100; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão 

Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 04/05/2018; Data de Registro: 04/05/2018) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Não ocorrência. Intuito de 

rediscussão da causa quanto à fixação da sucumbência. Inexistência dos 

vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS 

R E J E I T A D O S .  ( T J S P ;  E m b a r g o s  d e  D e c l a r a ç ã o 

1072932-67.2017.8.26.0100; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão 

Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara Cível; 

Data do Julgamento: 04/05/2018; Data de Registro: 04/05/2018) Sendo 

assim, não se pode admitir os presentes embargos com objetivos 

infringentes, pois, a alteração do julgamento proferido somente poderia 

ocorrer como reflexo da sua correção por um dos vícios previstos no 

dispositivo legal supracitado, o que não ocorre. Lecionando sobre o tema, 

o mestre Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda disse “o que se pede é 

que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para 

exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se 

que reexprima”. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume VII. Rio 

de Janeiro: Forense, 1999. p. 399/400). Pelo exposto, recebo os embargos 

de declaração manejados e dou provimento parcial ao mesmo para o fim 

de sanar a omissão apontada no tocante a medida liminar, deliberando 

que: APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, seja expedido o competente ofício 

determinando a baixa da averbação de pendência do litígio às margens da 

matrícula do imóvel correlacionado ao contrato objeto da lide, mantendo-se 

os demais termos da sentença. P.R.I.C. Oportunamente, remetam-se os 

autos ao E. TJMT, face a interposição de recurso de apelação. Às 

providências. Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006714-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL SCHEFFEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE DA COSTA NETO OAB - MT0003710A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES OAB - MT0001887A 

(ADVOGADO)

 

Autos n° 1006714.60.2018.8.11.0040 Homologação Acordo e extinção 

Vistos etc. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela 

Antecipada em Caráter Antecedente ajuizada por Isabel Jung em face de 

Unimed Federação do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados nos 

autos, consoante termos constantes da petição de Id. 11234638. De 

pronto, pela decisão de Id. 11406928 indeferiu-se a tutela de urgência 

almejada. Por ocasião da audiência realizada perante o CEJUSC local, não 

foi possível alcançar a composição amigável, Id. 12117853. A seguir, a ré 

apresentou contestação e documentos, Id. 12296413 e ss. Por fim, as 

partes conjuntamente peticionaram nos autos noticiando que 

transacionaram os seus interesses em relação a presente demanda, nos 

termos que constam da petição de Id. 12777707. Pois bem. Ante a 

manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente e, estando 

elas devidamente representadas nos autos, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na 

forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código de Processo Civil. 

Honorários na forma acordada. Relativamente a eventuais custas 

remanescentes, observe-se o disposto no art. 90, § 3º do CPC. P.R.I.C. 

Oportunamente, AO ARQUIVO. Às providências. Sorriso/MT, 08 de Maio 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000408-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENIR GREFF (RÉU)

STUMPF E STUMPF LTDA (RÉU)

 

Autos nº 1000408.75.2017.8.11.0040 Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizda por Itaú 

Seguros de Auto e Residência S/A em face de Stumpf e Stumpf Ltda e 

Valdenir Greff, todos qualificados nos autos, pelos fatos expostos na 

inicial de Id. 4773983 e documentos que a acompanham (Id. 4774072 e 

ss). De pronto, determinou-se a emenda da inicial para recolhimento das 

custas processuais devidas (Id. 6738482), o que se deu logo a seguir (Id. 

7235688 e ss). Recebida a inicial, determinou-se a citação dos requeridos, 

bem como designou-se audiência de conciliação, Id. 8170297. Por ocasião 

da audiência inicial, os requeridos deixaram de comparecer, motivo pelo 

qual a composição amigável restou infrutífera, Id. 9535296. Certificou-se o 

decurso do prazo sem apresentação de contestação pelos requeridos, Id. 

10309026. Parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, Id. 

10388874. E o relato do necessário. Fundamento e Decido. De exórdio, 

considerando que os requeridos, mesmos regularmente citados e 
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intimados, deixaram de contestar a presente ação, consoante certidão de 

Id. 1030902, decreto a revelia dos mesmos, presumindo-se verdadeiras as 

alegações contidas na inicial (art. 344 do CPC), eis que, além de ausentes 

qualquer das hipóteses previstas no art. 345 do CPC, estão amparadas 

pela prova documental que a instrui, senão vejamos. Narra a parte autora 

que firmou contrato de seguro com Marcos Antonio Marchry, 

representado pela apólice nº 31.31.017317249.0000000, através do qual 

se obrigou, mediante pagamento de prêmio, a garantir o automóvel da 

marca Nissam, modelo Frontier (Diesel)-NAC, de placas NUB 6132, contra 

riscos de acidente de trânsito. Em 03/09/2016, o veículo assegurado pela 

autora estava regularmente estacionado, momento em que foi abalroado 

pelo automóvel Mercedes-Bens, modelo L1113, de placa KBJ 1770, de 

propriedade do primeiro réu e conduzido pelo segundo requerido. Diz que, 

conforme se infere da dinâmica do acidente, bem como da própria 

confissão do réu-condutor, a culpa pelo evento é totalmente imputável ao 

réu, o qual perdeu o controle e colidiu nos veículos que estavam 

estacionados na via. Em decorrência do acidente em questão, o veículo 

assegurado pela autora sofreu danos materiais de média monta, o que 

implicou na realização de reparos e trocas de peças que importaram em 

R$ 6.452,01, já devidamente descontada a franquia. Por estes fatos, 

requer a condenação dos requeridos ao pagamento da importância de R$ 

6.452,01, a ser acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% 

ao mês, desde a data do desembolso, sem prejuízo dos demais 

consectários legais. Com efeito, a Súmula 188 do STJ assim dispõe: “o 

segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que 

efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.” É cediço 

que a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para 

o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do 

devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, consoante 

dispõe o art. 786 do Código Civil: No caso dos autos, apesar da revelia 

dos requeridos, está suficientemente demonstrado pelos documentos que 

instruem a peça inaugural que a autora, na qualidade de seguradora de 

Marcos Antonio Marchry, o indenizou pelas perdas havidas em 

decorrência do acidente de trânsito narrado na inicial. Aliás, outra não é a 

conclusão que se alcança no que se refere à culpa pelo acidente, 

sobretudo em razão de que o primeiro réu colidiu no veículo que se 

encontrava estacionado regularmente na via, conforme se infere do 

boletim de ocorrência do sinistro que acompanha a inicial. Nessa toada, 

resta evidente a sub-rogação da autora nos direitos de cobrar do 

causador do dano o reembolso das despesas derivadas dos reparos 

executados no veículo envolvido no sinistro. Isto posto, acolho o pedido 

formulado para o fim de condenar os requeridos ao pagamento da 

importância de R$ 6.452,01 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais 

e um centavo), a ser acrescido com correção monetária pelo INPC e juros 

de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do desembolso (Súmulas 43 

e 54 do STJ) e, via de consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC. Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, o que faço 

com fundamento no art. 85, § 2º do CPC. Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento 

de sentença, proceda-se a alteração da classe dos autos e processe na 

forma do art. 523 do CPC. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 07 de Maio 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1001736-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (REQUERENTE)

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERENTE)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (REQUERENTE)

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (REQUERENTE)

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY JANONI DOURADO OAB - SP128768 (ADVOGADO)

RUBENS PIERONI CAMBRAIA OAB - SP257146 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERIDO)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA OAB - MT6565/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - 038.548.109-89 (PROCURADOR)

 

Autos nº 1001736.40.2017.8.11.0040 Impugnação Crédito Sentença com 

mérito Vistos etc. Cuida-se de Impugnação de Crédito apresentada por 

Valuation Consultoria Empresarial e outros em face da relação de 

credores apresentada pelo Administrador Judicial, consoante fatos 

expostos na petição inicial inserida sob o Id. 5920889 e documentos que a 

acompanham (Id. 5920918 e ss). De pronto, determinou-se fosse 

certificada a tempestividade da impugnação, bem como a intimação dos 

impugnantes para recolhimento das custas/taxas devidas, Id. 6813043. 

Certificou-se a tempestividade da impugnação, Id. 6814587. Requerentes 

juntam a guia comprovatório de pagamento das custas devidas, Id. 

7265750 e ss. A decisão inserida sob o Id. 7945738 declarou intempestiva 

a habilitação de crédito em questão, determinando o seu processamento 

na condição de Habilitação Retardatária. As suplicantes apresentaram 

Embargos de Declaração, conforme razões expostas na petição de Id. 

8025364, os quais foram contrarrazoados pelas Recuperandas, Id. 

9439996 e, posteriormente, acolhidos nos termos da decisão inserida sob 

o Id. 9821880. Seguindo, colheu-se a manifestação do Administrador 

Judicial, o qual opinou pela intimação das impugnantes para juntar o 

instrumento que perfectibilizou a negociação intermediada, bem como 

documento em que indicou as empresas a serem pagas para efeito de 

apurar a legitimidade ativa das requerentes, Id. 9982839. Requerentes 

informam a interposição de recurso de agravo de instrumento, Id. 

10230666 e ss. Ministério Público Estadual, por seu agente ministerial, 

requer a nomeação de Perito para realizar perícia contábil sobre o valor do 

crédito, Id. 10525612. Em atenção à manifestação das Recuperandas, bem 

como do Administrador Judicial, as Impugnantes manifestam-se nos autos 

pela petição de Id. 10751565, instruída com documentos, Id. 10751566 e 

ss. Certidão da Secretaria da qual consta que a decisão proferida nos 

autos do AI nº 1010550.64.2017.8.11.0000 deferiu a pretensão do 

agravante para o fim de declarar que a impugnação em questão foi 

apresentada tempestivamente, Id. 11762094. A seguir, impugnantes fazem 

a juntada da cópia do acórdão que deu provimento ao recurso por elas 

interposto, Id. 11789478 e ss. Nova manifestação do Administrador 

Judicial, Id. 12150885. Sobre os documentos juntados pelas impugnantes, 

as Recuperandas manifestaram-se pela petição de Id. 12548024. Por fim, 

colheu-se novo parecer do MPE, favorável à habilitação do crédito das 

requerentes, Id. 12632618. É o breve relato. Decido. Considerando que a 

questão afeta a tempestividade da impugnação acha-se superada, urge 

examinar o mérito da impugnação apresentada. Situando a questão, 

afirmam as Impugnantes que em 24/03/2016 a Recuperanda Agroverde 

Agronegócios e Logística Ltda outorgou à Valuation Consultoria Ltda 

mandato para prestação de serviços de assessoria referente à análise da 

situação econômico-financeira e operacional da empresa, bem como 

renegociação de passivos junto a credores bancários e fornecedores. O 

mandato previa remuneração mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 

bem como remuneração variável correspondente a 2% do valor 

renegociado junto a cada credor (Remuneração de Sucesso) e 6% sobre 

a compra de títulos, deságio ou dação em pagamento (Remuneração de 

Incentivo). Seguem afirmando que o contrato previa ainda a possibilidade 

de a Valuation indicar outras empresas para emissão das notas fiscais 

respectivas, cabendo à Agroverde promover o pagamento dos valores 

devidos diretamente à estas empresas, o que se deu regularmente ao 

longo da vigência do mandato. Alegam que estão de pleno acordo com os 

valores lançados na relação de credores das Recuperandas atinente às 

notas fiscais emitidas e não quitadas em nome de cada uma delas, 

todavia, o valor ali lançado não representa a totalidade do crédito detido 

em face da Agroverde. Esclarecem que anteriormente ao pedido de 

recuperação judicial, a Valuation atuou com afinco para promover a 

renegociação do passivo das Recuperandas junto ao Banco BTG Pactual 

no valor de R$ 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de ais), tendo 

resultado em um acordo em que R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de 

reais) foram pré-pagos antecipadamente; R$ 46.000.000,00 (quarenta e 

seis milhões de reais) foram alongados e o Banco BTG concordou em 

conceder um deságio/desconto no valor de R$ 12.000.00,00 (doze milhões 
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de reais). Logo, asseveram que por força da renegociação a Valuation 

passar a fazer jus ao recebimento da Remuneração de sucesso e da 

Remuneração de Incentivo, no valor total de R$ 2.200.000,00 (dois milhões 

e duzentos mil reais). Dizem que, segundo a cláusula 2ª do Mandato, os 

pagamentos deveriam ser efetivados pela Agroverde até 15 (quinze) dias 

contados da assinatura dos contratos representativos das 

renegociações. Logo, considerando que as assinaturas se deram em 

16/11/2016, o pagamento deveria ter sido realizado até 10/12/2013. Diante 

disso, o Sr. Alex Mourad, da impugnante Mourad Assessoria Empresarial 

Ltda EPP manteve contato com o Sr. Moacyr Bataglini, da Agroverde, 

apresentando o cálculo do valor devido, bem como indicando as 

impugnantes que deveriam ser creditadas e por quais calores, conforme 

planilha que consta da inicial. Todavia, o Sr. Moacyr Bataglini solicitou a 

prorrogação do vencimento para março de 2017, sem juros e correção, 

todavia, posteriormente manteve-se silente, sequer informando sobre o 

pedido de recuperação judicial. Por estas razões, requerem a procedência 

da presente impugnação para o fim de determinar a inclusão dos créditos 

relacionados no ítem 24 da inicial no quadro geral de credores, devendo 

ser classificados como créditos quirografários. Lado outro, ao se 

manifestarem sobre a impugnação apresentada, as Recuperandas alegam 

a impossibilidade do litisconsórcio ativo das impugnantes, em virtude da 

inadequação do procedimento adotado. No mais, dizem que os 

documentos que instruem a inicial não se mostram suficientes a 

demonstração do crédito alegado. Relativamente a tese de impossibilidade 

do litisconsórcio ativo das impugnantes, razão não cabe às 

Recuperandas, já que a pretensão de todas requerentes origina-se da 

renegociação do débito junto ao Banco BTG. Outrossim, o contrato de 

prestação de serviço firmado (Id. 5921008) prevê expressamente que a 

Valuation poderia indicar outras empresas para emissão de notas fiscais, 

tendo indicado em momento oportuno as demais impugnantes para 

emissão das notas, o que legitima a inclusão de todas elas no polo ativo da 

presente impugnação. No que diz respeito ao crédito que as impugnantes 

pretendem habilitar, é possível afirmar que está suficientemente 

fundamentado no referido contrato de prestação de serviço (Id. 5921008), 

no Plano de Negócios 2016 – 2022 – Proposta aos Credores firmada pela 

Agroverde (Id. 10751568) e, por fim, corroborado pelo próprio Aditamento 

ao Instrumento Particular de Transação e Confissão de Dívida firmado 

(10751569) e Declaração da própria Valuation representada pelo 

expediente de Id. 10751571, onde qual exprime que a ora impugnante 

Valuation, através do Sr. Alex Mourad, assessorou a Recuperanda 

Agroverde na negociação da dívida que culminou com o Primeiro 

Aditamento ao Instrumento Particular de Transação e Confissão de Dívida, 

datado de 16/11/2016. Nessa toada, a despeito da oposição apresentada 

pelas Recuperandas, vê-se as Impugnantes, de fato, fazem jus ao 

recebimento da Remuneração de Sucesso e da Remuneração de Incentivo 

pretendidas no valor total de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil 

reais), já que satisfatoriamente demonstrada a atuação da Valuation na 

renegociação do débito de R$ 98.000.000,00 (noventa e oito milhões de 

reais) junto ao Banco BTG Pactual. Portanto, sem mais delongas, acolho a 

impugnação apresentada para determinar a habilitação dos créditos das 

impugnantes, na Classe III – Credores Quirografários, observando-se o 

valor e a titularidade que constam das planilhas apresentadas pelo 

Administrador Judicial na petição de Id. 12150855, págs. 10/13. 

Observe-se ainda que, em atenção à decisão proferida pelo E. TJMT nos 

autos do recurso de agravo interposto (nº 10110550.64.2017.8.11.0000), 

as impugnantes possuem direito a voto na Assembléia Geral de Credores, 

eis que reconhecida a tempestividade da impugnação. Condeno as 

Recuperandas ao pagamento das custas processuais devidas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que 

faço com fundamento no art. 85, § 8º do NCPC. Por derradeiro, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I 

do CPC. Oportunamente, intime-se o Administrador Judicial a, transitada em 

julgada a decisão, e na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea 

“f”, ambos da lei 11.101/05, CONSOLIDAR O QUADRO GERAL DE 

CREDORES, providenciando a publicação de novo edital de inclusão do 

crédito reconhecido nesta decisão. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 

07 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006679-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA QUINTINO DOS SANTOS (AUTOR)

FABIO ANDREI LINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ANDREI LINS (RÉU)

IDALINA QUINTINO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - 666.525.960-91 (PROCURADOR)

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - 705.639.000-59 (PROCURADOR)

 

Autos n° 1006679.03.2017.8.11.0040 Homologação Acordo e extinção 

Vistos etc. Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial de 

Reconhecimento e Dissolução Consensual de União Estável firmado entre 

Fábio Andrei Lins e Idalina Quintino dos Santos, ambos qualificados nos 

autos, consoante termos constantes da petição de Id. 11215442, instruída 

com os documentos de Id. 11215491 e ss e Id. 11532425. Recebido o 

pedido, foi o MPE convidado a manifestar-se, tendo opinado pela 

homologação da avença, consoante cota de Id. 11832318. Pois bem. Ante 

a manifestação de vontade das partes exarada conjuntamente, bem como 

o parecer favorável do MPE, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo celebrado, cujas cláusulas e condições passam 

a fazer parte integrante da presente sentença homologatória e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b” do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS, eis que 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita às partes. P.R.I.C. Oportunamente, 

AO ARQUIVO. Às providências. Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004330-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ATILANIO ALBINO DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE CAMPOS PONTES OAB - MT12.614-B (ADVOGADO)

ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES OAB - MT12414/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABINO MAGGIONI (EMBARGADO)

 

Autos nº 1004330.27.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Embargos 

de Declaração ofertados por Atilanio Albino da Silva em relação à 

sentença proferida nos autos, asseverando que este Juízo deixou de 

cumprir o disposto no § 2º do artigo 99 do CPC. Considerando que ainda 

não triangularizada a relação processual, os autos vieram conclusos 

independentemente de contrarrazões. É o breve relato. Decido. Sobre o 

instituto em pauta, o Novo Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” “Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2º O 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento 

implique a modificação da decisão embargada.” Mercê dos argumentos 

lançados pelo embargante, é cristalino que os embargos manejados 

merecem prosperar, uma vez que, embora o embargante tenha sido 

oportunizado prazo mais que suficiente para que o embargante 

demonstrasse sua incapacidade financeira, este Juízo deixou de cumprir 

de forma expressa o determinado pelo § 2º do art. 99 do CPC. Nessa 

toada, considerando que, s.m.j., a juntada dos relatórios dos cadastros de 

restrição ao crédito emitidos em nome do embargante e juntados aos autos 

não se mostram suficientes a demonstrar a hipossuficiência econômica do 

embargante, recebo e acolho os embargos de declaração apresentados 

para o fim de revogar a sentença proferida nos autos e determinar a 

intimação do embargante para fins do que determina o § 2º do art. 99 do 

CPC. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula 
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Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002954-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ GAMLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

 

Autos n° 1002954.06.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Embargos 

de Declaração apresentados por por NC.Vale – Cooperativa Agroindustrial 

em relação à sentença proferida nos autos, asseverando que a mesma é 

omissa, uma vez que, ao declarar a insuficiência do depósito, este Juízo 

deixou de condenar o demandante ao pagamento da diferença apontada, 

tudo conforme se infere da petição de Id. 11564215. Em atenção ao 

contraditório, intimou-se a parte adversa para manifestar-se, todavia, 

manteve-se inerte, conforme certidão de Id. 12680452. É o relato do 

necessário. Decido. Sobre o instituto em pauta, o Novo Código de 

Processo Civil estabelece que: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” “Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. § 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229. § 2º O 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento 

implique a modificação da decisão embargada.” De pronto, urge 

reconhecer que razão cabe ao i. Advogado ao afirmar que a sentença foi 

omissa, eis que, embora tenha declaro insuficiente o depósito efetuado 

pelo demandante, deixou de pronunciar o valor devido, em 

desconformidade com o que prescreve o § 2º do art. 545 do CPC. Aliás, 

nesse sentido também é a jurisprudência pátria, senão vejamos: 

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA 

E VENDA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO 

PARCIAL DO DÉBITO. EFICÁCIA DA DECISÃO COMO TÍTULO EXECUTIVO. 

POSSIBILIDADE. CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO. DISPOSIÇÃO DO ART. 545, §2º, DO CPC/2015. 

PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. 

REVELIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRETENSÃO RESISTIDA. FIXAÇÃO DE 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075189894, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 

14/12/2017) No caso em pauta, embora este Juízo tenha reconhecido a 

insuficiência do depósito efetuado pelo demandante para fins de 

cumprimento da obrigação, deixou de condenar o autor ao pagamento da 

diferença apontada, a qual dispensa cálculos complexos, podendo ser 

apurado por simples cálculo aritmético, conforme bem demonstrado pelo 

embargante, mediante juntada de declaração da cotação do produto na 

data do vencimento da obrigação, conforme se infere dos documentos 

que instruem a peça contestatória. Por derradeiro, sem mais delongas, 

sendo evidente que a omissão da sentença proferida, bem como o caráter 

dúplice da ação de consignação em pagamento, recebo os embargos 

manejados e dou provimento ao mesmo para o fim de determinar ao autor 

que efetue o pagamento da diferença relativa as perdas e danos 

pactuadas no contrato e a multa consignada em Juízo, servindo a 

presente como título executivo judicial, podendo o consignado/credor 

executar o consignantes dentro destes autos, em relação ao saldo 

remanescente. Relativamente ao pedido de levantamento do valor 

consignado pelo autor, providencie a confecção do competente alvará 

judicial. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006035-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOMICIO DAVID MACHIESKI (REQUERENTE)

LEANDRO CATTANEO (REQUERENTE)

TEREZINHA MACIESKI (REQUERENTE)

NOREDINO DAVID MACHIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Autos n° 1006035.60.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de pedido de 

Alvará Judicial formulado por Terezinha Macieski e outros requerendo 

autorização para levantamento de eventuais ativos financeiros de 

titularidade do de cujus David Macieski, consoante inicial de Id. 10866763 e 

documentos que o instruem. Despacho inicial, Id. 11091342. Ofício do 

Banco Itaú S/A informando que o de cujus não foi correntista naquela 

instituição, Id. 12349200. A seguir, juntada de Ofício oriundo do INSS 

informando a inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte, 

tendo como segurado instituidor o de cujus, Id. 12586901. Nova 

manifestação dos requerentes, as quais, desde já defiro determinando o 

seguinte: a retificação do polo ativo, conforme requerido no ítem 1 da 

petição de Id. 12948003; a expedição de novo ofício ao Banco Itaú S/A 

com as especificações que constam do ítem 2 da petição de Id. 12948003, 

pág. 2, devendo ser respondido no prazo impreterível de 15 (quinze) dias 

e, por fim, a pesquisa via BACENJUD em nome de David Macieski, CPF 

407.737.799-49, conforme extrato anexo. Com a vinda das informações 

acima, abra-se nova vista à parte autora para manifestação no prazo de 

10 (dez) dias. Às providências. Sorriso/MT, 08 de Maio de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003994-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE HERCULANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK OAB - SP325478 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003994-23.2017.8.11.0040. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOAO JOSE HERCULANO DA SILVA 

Parte Ré: RÉU: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Autos nº 

1003994-23.2017.8.11.0040 (PJE) Vistos etc. Cuida-se de Ação Revisional 

c.c. Consignação em Pagamento com pedido de tutela provisória de 

urgência ajuizada por João José Herculano da Silva em face de HSBC 

BANK (BRASIL) S.A., ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial (Id. 9306807), instruída com documentos 

(Id. 9304388 e ss). Despacho inicial (Id. 9619966). Audiência de 

conciliação restou inexitosa (Id. 10429442). Citado, o requerido 

apresentou contestação em Id. 10690930, pugnando, liminarmente, pelo 

reconhecimento de conexão entre o presente feito e a demanda de nº 

1003981-24.2017.8.11.0040. Ao final, rechaçou as teses iniciais 

pugnando pela improcedência do feito. Sobre a contestação apresentada, 

o autor manifestou-se a seguir (Id. 12262661). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

verifico a existência de preliminar de mérito a ser analisada, qual seja a 

a l e g a ç ã o  d e  c o n e x ã o  d o  f e i t o  a  d e m a n d a  d e 

nº1003981-24.2017.8.11.0040. Pois bem, em que pese a identidade de 

partes nas referidas demandas, constata-se da análise detalhada dos 

autos que as causas de pedir e pedidos não o são, razão pela qual 

ausentes os requisitos legais previstos no art. 55, do CPC, para se 

configurar a conexão entre as demandas. Desse modo, cumpre ressaltar 

que não há risco de prolação de decisões conflitantes, eis que cada 

demanda trata acerca de situação específica, buscando a revisão de 

contratos distintos. Portanto, REJEITO o pedido de conexão formulado. 

Assim, estando às partes devidamente representadas e, presentes as 

condições da ação e demais pressupostos processuais, DECLARO O 

FEITO SANEADO nos termos do art. 357 do CPC. Sem prejuízo, 

considerando a hipossuficiência técnica da parte autora em relação à 

requerida, e tendo a requerida maior facilidade na obtenção de prova do 
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fato contrário do alegado na inicial, DEFIRO O PEDIDO DE INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º do 

CPC. Diante da redistribuição do ônus da prova ora deferida, DETERMINO 

que a requerida promova a juntada do contrato ora discutido, bem como 

extratos de evolução do débito, sob pena da aplicação do disposto no art. 

400, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 08 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000287-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA ROSA ZAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIELI DAPONT OAB - MT18090/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000287.47.2017.8.11.0040 Vistos etc. Previamente a prolação 

de sentença, intime-se a autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar nova inserção dos documentos que instruem a petição inicial, 

uma vez, segundo consta da mensagem emitida pelo sistema, por motivo 

técnico, o documento não por ser adicionado à compilação selecionada 

pelo usuário, de modo que se acham indisponíveis para visualização em 

gabinete. Às providências. Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004158-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GARCIA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILLE DE FRANCE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE OAB - MT0006485A 

(ADVOGADO)

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO)

 

Autos n° 1004158.85.2017.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Ordinária de Obrigação de Fazer c.c. Reparação de Danos Materiais, 

Morais e Lucros Cessantes ajuizda por Cleide Garcia dos Anjos em face 

de Ville de France Veículos Ltda e outra, todas qualificadas nos autos, 

consoante inicial de Id. 9242528 e documentos que a instruem, Id. 9346347 

e ss. De pronto, determinou-se o recolhimento das custas processuais, Id. 

9613437. Parte autora peticionou nos autos informando e comprovando o 

recolhimento das custas devidas, Id. 9826349 e ss. A liminar vindicada foi 

indeferida, consoante decisão de Id. 11730516. Seguindo, a parte autora 

apresentou embargos de declaração, consoante se vê do Id. 11872555. 

Nova manifestação da parte autora, Id. 12428191. A segunda requerida 

apresentou contestação e documentos, Id. 12723064 e ss. Por seu turno, 

a primeira-ré também apresentou defesa e documentos, Id. 12723070 e 

ss. A tentativa de conciliação por ocasião da audiência realizada junto ao 

CEJUSC restou infrutífera, Id. 12797103. Pois bem. Tendo em vista que as 

rés já foram devidamente citadas, em atenção ao disposto no art. 9º do 

CPC, providencie a intimação das mesmas para querendo manifestarem-se 

sobre os embargos de declaração apresentados. Após, tornem os autos 

conclusos para exame dos embargos e saneamento do processo. Às 

providências. Sorriso/MT, 08 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004908-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MEIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU BELMONTE MELO (EXECUTADO)

 

Autos nº 1004908.87.2017.8.11.0040 Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser 

definida como "a abdicação expressa da posição processual alcançada 

pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se vê, ao contrário do que 

ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão 

articulada (causa de extinção do processo com resolução de mérito), a 

desistência da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o 

direito material que permanece incólume. Portanto, não tendo havido até a 

presente data a triangularização da relação processual, HOMOLOGO a 

desistência da ação manifestada pela parte autora (Id. 12853202), para 

fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. CUSTAS, 

se houver, pela parte autora, ficando suspensa a cobrança, eis que 

beneficiária da Justiça Gratuita. HONORÁRIOS indevidos. P.R.I.C. Ciência 

ao MPE. Às providências. Sorriso/MT., 08 de Maio de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000333-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IROTEC INDUSTRIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI HELBING OAB - RS73096 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

METALFER MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

1000333-70.2016.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 10 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000414-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. B. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000414-19.2016.8.11.0040. Vistos etc. INTIME-SE a parte autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 19 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001750-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. R. (EXECUTADO)

 

Autos n. 1001750-24.2017.8.11.0040 Vistos etc. INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar-se acerca do petitório de id. 12716097, 

assinalando prazo de 10 (dez) dias. Após, COLHA-SE o parecer 

ministerial. Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 24 de Abril de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000154-39.2016.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

VALTER JOSE DAVOGLIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000154-39.2016.8.11.0040. Vistos etc. De início, PROCEDAM-SE 

as alterações necessárias relativamente a classe processual, passando a 

contar que se trata de cumprimento de sentença. No mais, INTIME-SE a 

parte executada para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o 

pagamento do valor indicado em id. 12446602, sob pena de incidência de 

multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários 

advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC. Se decorrido o 

prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

dez por cento (10%), bem como os honorários advocatícios de dez por 

cento (10%). Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, 

a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, 

NCPC). Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada 

a planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC). Havendo pedido de penhora 

online, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 24 de 

Abril de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000131-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n° 1000131.93.2016.8.11.0040 Requerente: Antonio dos Santos 

Requerido: Vivo S/A Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Antonio dos Santos em face de Vivo S/A, ambos qualificados 

nos autos, consoante fatos e fundamentos expostos na inicial Id. 

1057897, instruída com documentos (Id. 1057899 e ss). Despacho inicial, 

Id. 1073972. A tentativa de conciliação restou infrutífera, diante da 

ausência do autor, Id. 1440180. Decretou-se a revelia da ré, Id. 11519239. 

Intimada, a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, Id. 

11702199. É o breve relato. Fundamento e Decido. Situando a questão, diz 

o autor que mesmo não possuindo qualquer relação negocial com a ré e, 

sem ter sido previamente notificado, em 05/11/2011 por indicação da ré, 

teve seu nome incluído no cadastro de inadimplentes da SERASA, com 

base em um suposto débito no valor de R$ 105,85 (cento e cinco reais e 

oitenta e cinco centavos), fato este que lhe causou danos de ordem moral, 

passível de ser indenizado. Noutro giro, a ré, mesmo devidamente citada e 

intimada, deixou de apresentar contestação no prazo legal, razão pela 

qual decretou-se a revelia da mesma, nos termos do art. 344 do CPC, 

presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial, eis que não 

incidente qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 345 do CPC. 

Nessa esteira, somando-se a revelia da ré à prova documental que instrui 

a petição inicial, perfeitamente pertinente os pedidos de declaração de 

inexistência de débito, bem como condenação da requerida ao pagamento 

de indenização pelos danos morais ocasionados ao demandante. Melhor 

dizendo, há que se considerar que o autor logrou demonstrar pelos 

documentos apresentados o direito por ele reivindicado, inexistindo razão 

que justifique o afastamento dos efeitos da revelia, sendo de rigor o 

acatamento do pedido alinhavado na inicial. Relativamente ao valor da 

indenização, atendido o princípio da razoabilidade, deve ser fixado 

considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação 

pessoal do autor, o potencial econômico da ré, a ideia de atenuação dos 

prejuízos do demandante e o sancionamento do réu a fim de que não volte 

a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem. Melhor dizendo, 

deve-se atender o escopo de sua dupla função: reparar o prejuízo, 

buscando minimizar a dor da vítima e, punir o ofensor, para que não volte 

a reincidir. Mas não é só. É necessário assegurar uma justa 

compensação, sem, entretanto, incorrer em enriquecimento ilícito por parte 

de quem a recebe e, paralelamente, determinar a ruína do responsável 

pelo seu pagamento. Nessa esteira, partindo de tais critérios, conclui-se 

que a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostra-se compatível com 

o caso concreto em exame. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, acolho os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a 

inexistência da relação jurídica que ensejou a restrição efetivada em nome 

do autos; b) condenar a requerida à indenizar o autor pelos danos morais 

que arbitro em R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser atualizado com 

correção monetária e juros de mora desde a data da presente sentença. 

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 487, I do NCPC. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do 

art. 85, § 3º do CPC. Transitada em julgado a presente sentença e não 

havendo cumprimento voluntário, intime-se a parte autora para requerer o 

que de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Requerido o cumprimento de 

sentença, proceda-se na forma do art. 523 do NCPC, providenciando a 

alteração da classe dos autos. Caso contrário, certifique-se e remeta-se o 

processo ao arquivo, mediante as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Às providências. Sorriso/MT, 23 de Abril de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000051-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLOR DO CERRADO COMUNICACOES LTDA - ME (RÉU)

BAND SORRISO LTDA - EPP (RÉU)

TROPICAL COMUNICACAO LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000051-32.2016.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de reparação de danos ajuizada por VICTOR 

AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA, representado por sua genitora IZANETE 

LOPES em face de TROPICAL COMUNICAÇÃO LTDA – ME, BAND 

SORRISO LTDA e FLOR DO CERRADO COMUNICAÇÕES LTDA - ME, todos 

qualificados nos autos, consoante fatos expostos na inicial, instruída com 

os documentos que constam do id. 1032905 e ss. Entre um ato e outro, o 

autor requereu a desistência (id. 4571289). Certidão de impulsionamento 

dos autos para intimação das requeridas acerca do pleito de desistência 

(id. 4953028), entretanto, as mesmas quedaram-se inertes (id. 10958178). 

Certificou o decurso do prazo para apresentação de contestação pela 

demandada Flor do Cerrado Comunicações LTDA, id. 12788470. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser 

definida como "a abdicação expressa da posição processual alcançada 

pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se vê, ao contrário do que 

ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão 

articulada (causa de extinção do processo com resolução de mérito), a 

desistência da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o 

direito material que permanece incólume. Ademais, as demandadas 

Tropical Comunicação LTDA – Me e Band Sorriso LTDA aquiesceram 

tacitamente com a extinção do feito, eis que intimadas não se 

manifestaram, ao passo que a requerida Flor do Cerrado Comunicações 

LTDA – ME não contestou o feito, sendo , portanto, desnecessária a sua 

intimação quando ao pedido de desistência, nos termos do art. 485, §4º, 

do CPC. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, 
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JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

proposto por VICTOR AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA, representado por 

sua genitora IZANETE LOPES em face de TROPICAL COMUNICAÇÃO LTDA 

– ME, BAND SORRISO LTDA e FLOR DO CERRADO COMUNICAÇÕES 

LTDA - ME, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. 

CONDENO o autor em custas e honorários advocatícios, os quais FIXO em 

10% (dez por cento) sobre o valor, na forma do art. 85, §2º, do CPC, 

contudo, SUSPENDO a exigibilidade em razão do autor ser beneficiário da 

AJG. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT., 04 de Maio de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003283-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIELI DAPONT OAB - MT18090/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. D. O. A. (RÉU)

 

Autos n. 1003283-18.2017.8.11.0040 Vistos etc. Diante do requerimento 

de id. 12794846, DESIGNO a sessão de mediação perante o CEJUSC local 

para o dia 18 de Junho de 2018, às 16h30min. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 08 de Maio de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000841-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA GASTALDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CICHACZEWSKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000841-79.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.501.874,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[LIMINAR, Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Inventário e 

Partilha]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LARISSA 

GASTALDON Parte Ré: RÉU: JORGE CICHACZEWSKI Vistos etc. Ante o 

pleito de ID. 12163484 DESIGNO nova data para a audiência de mediação, 

a qual será realizada no dia 09 de Julho de 2018, às 09h:30min, pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário, devendo-se observar o endereço informado 

em Id. 12163484 - Pág. 2 para citação e intimação do requerido. 

INTIMEM-SE. Às providências. Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002946-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (AUTOR)

AGROPECUARIA SUL AMERICANA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARGILL AGRICOLA S A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1002946-63.2016.8.11.0040. Vistos etc. Previamente ao 

saneamento do feito, em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do 

Código de Processo Civil, visando a composição amigável entre as partes, 

DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência de 

conciliação, a qual DESIGNO para o dia 02 de Julho de 2018, às 16h30min. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 07 

de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000923-76.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO FELIPE GASPERIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (RÉU)

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. (RÉU)

MULTIGRAIN S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000923-76.2018.8.11.0040; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PERDAS E DANOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIO 

FELIPE GASPERIN Parte Ré: RÉU: RODOBR TRANSPORTES LTDA, 

MULTIGRAIN S.A., HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. Autos n. 

1000923-76.2018.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial em todos os 

seus termos. DEFIRO a AJG pugnada. DESIGNO audiência de mediação 

para o dia 09 de Julho de 2018, às 10h:00min, a qual será realizada pelo 

CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, 

devendo a parte requerida ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos 

artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, o 

não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003518-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RADIADORES SORRISO LTDA - ME (AUTOR)

SILVANO SILVESTRE DA SILVA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA CORADI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIVANIA CORADI OAB - MT21742/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação 

do(a) RÉU: LUCIVANIA CORADI . SORRISO, 10 de maio de 2018. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1004698-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ MARIO AFONSO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS VALDIR DE MEDEIROS OAB - MT17911/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Outros Interessados:
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BRAZ MARIO AFONSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos nº 1004698.36.2017.8.11.0040 Vistos etc. Examinando detidamente 

os autos em epígrafe, verifico a ausência de preliminares a serem 

enfrentas, ao passo que, presentes estão as condições da ação e os 

pressupostos processuais, razão pela qual declaro o processo saneado. 

Em cumprimento ao disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto que a prova 

deverá recair especialmente sobre eventual má-fé dos embargantes 

quando da aquisição do bem imóvel, sem prejuízo de outros que podem 

ser sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda 

que, os meios de prova admitidos em questão serão o documental e o 

testemunhal. Nos termos do art. 357, III do NCPC, o ônus da prova 

observará o disposto no art. 373 também do NCPC. Sem prejuízo do acima 

determinado, desde já, designo audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 09 de Agosto de 2018, às 15:00 horas, ocasião em 

que, além do depoimento pessoal das partes, serão ouvidas as 

testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o 

disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC. Intimem-se. 

Às providências. Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006250-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1006250-36.2017.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO os embargos à 

execução na forma colocada em Juízo, porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

nos termos do art. 919, do CPC, eis que não preenchidos os requisitos 

exigidos no §1º do dispositivo supramencionado, quais sejam, aqueles 

exigidos para concessão da tutela antecipada, além da garantia da 

execução por penhora, caução ou depósito. No ponto, embora 

comprovada a existência de garantia real, não restou demonstrado que o 

prosseguimento da execução é suficiente para caracterizar o risco de 

dano irreparável ou de difícil reparação à executada, o que não autoriza a 

concessão de efeito suspensivo. No mais, relativamente ao pedido de 

antecipação de tutela para exclusão do nome dos embargantes dos 

órgãos de proteção ao crédito, igualmente não merece acolhida, eis que a 

simples a propositura dos embargos não é capaz de elidir a mora. 

Ademais, de acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim, para ser permitida a sua concessão, é necessário 

evidenciar, ao menos a probabilidade do direito alegado. Contudo, na 

hipótese em tela, a presença do mencionado requisito não resta 

demonstrada, eis que embora os embargantes aleguem excesso de 

execução e abusividade de cláusulas contratuais, para serem constados 

faz-se necessário a produção de prova hábil, o que somente será 

possível com a instrução do feito. DIGA o embargado no prazo legal. Por 

fim, DEFIRO a juntada dos documentos relativos à cédula n. 40/07099-9, 

conforme requerido pelos embargantes. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 08 de Maio de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000834-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOELI LOPES WASEM (EMBARGANTE)

EDELTRAUDE MARIA ZILLI (EMBARGANTE)

MARCELO MARCOS WASEM (EMBARGANTE)

CARMEM ALICE LOPES (EMBARGANTE)

JOSE AURELIO ZILLI (EMBARGANTE)

MARCIO LUIZ HAAB (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS VALDIR DE MEDEIROS OAB - MT17911/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000834-53.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO os embargos à 

execução na forma colocada em Juízo, porém, SEM EFEITO SUSPENSIVO, 

nos termos do art. 919, do CPC. DIGA o embargado no prazo de 15 

(quinze) dias. No mais, quanto ao pedido de cancelamento da averbação 

formulado em id. 11878789, em atenção ao princípio do contraditório, 

INTIME-SE a embargada para, querendo, manifestar-se no prazo acima 

assinalado. Sem prejuízo, CERTIFIQUE a Sra. Gestora quanto a certidão 

narrada no petitório supramencionado. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 08 de Maio de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004550-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO RIBEIRO DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI APARECIDO PELICER OAB - SP110420 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY PREDIGER (RÉU)

ADRIANO PREDIGER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

 

1004550-25.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 10 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003352-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR POSSER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO)

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO)

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARO JACOB (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

 

1003352-84.2016.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/ Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 153449 Nr: 5609-02.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON PIAZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, DALLA 

VALLE & DALLA VALLE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE - 

OAB:15.031-E

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, o que faço com espeque no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Tendo em vista que houve sucumbência recíproca, 
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condeno as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor 

da causa, dos quais caberá ao autor o pagamento de 50% (suspensa 

exigibilidade, nos termos do art. 98, do NCPC) e, o restante, isto é, 50%, ao 

réu, nos termos do art. 86, do NCPC.PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o 

registro, na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.TRANSITADA 

EM JULGADO, traslade-se cópia para os autos principais.Oportunamente, 

ARQUIVEM-SE estes autos, mediante as baixas e anotações 

pe r t i nen tes .CUMPRA-SE,  exped indo -se  o  necessá r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 22 de Fevereiro de 2018.Paula Saide Biagi 

Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101472 Nr: 4352-44.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA, 

INDÚSTRIA DE MÁQUINAS VULCANIZADORAS BUBLITZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE MÁQUINAS VULCANIZADORAS 

BUBLITZ LTDA, RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO BONI - 

OAB:8268-B, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660, ROSANE 

CARVALHO FERNANDES - OAB:28.103/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR ROBERTO WOLF - 

OAB:31348, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660, ROSANE 

CARVALHO FERNANDES - OAB:28.103/RS

 Decido.Do breve relato acima, verifica-se que o processo encontra-se 

apto a julgamento. Todavia, embora a requerida tenha ofertado 

Reconvenção, deixou de efetuar o recolhimento das custas processuais 

devidas, razão pela qual, determino a sua intimação para, no prazo e 15 

(quinze) dias, efetuar o recolhimento devido, sob pena de indeferimento e 

extinção da Reconvenção apresentada. Após, tornem os autos conclusos 

para prolação de sentença.Sorriso/MT., 02 de Maio de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118634 Nr: 9074-87.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA MACHADO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL U (COMERCIAL UEMURA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Muller Abreu Lima - 

OAB:6177/MT, SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:5703/MT

 Autos n. 9074-87.2014.811.0040 Código Apolo: 118634.

 Vistos etc.

 De início, DETERMINO as alterações necessárias relativamente à classe 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores informados às fls. 115 e 118, sob 

pena de incidência de multa de dez por cento (10%), consoante disposto 

no art. 523, §1º, do NCPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

incidirá sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT., 03 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 19459 Nr: 3636-66.2003.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOCIR JOSÉ BORTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO - 

BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO TREVIZAN - 

OAB:5.200/MT, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 B, RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Autos nº 494/2003 (Cód. 19459)

 Vistos etc.

Previamente a homologação do laudo pericial apresentado e liberação dos 

honorários periciais remanescentes, devolvo os autos em Cartório a fim de 

que seja certificado se houve manifestação da ré acerca do laudo 

apresentado.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 03 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117186 Nr: 8064-08.2014.811.0040

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINILDO SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GOMES, MARIA APARECIDA 

BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487 inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado e 

expedido o respectivo mandado para a transcrição, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.Por fim, DETERMINO à Secretaria que 

promova a atualização de todos os dados cadastrais (partes, Advogados 

etc) dos processos em trâmite por esta Vara, junto ao Cartório 

Distribuidor, Sistema Apolo e PJE, procedendo-se, se necessário for, a 

reautuação dos autos, nos termos do art. 27, inciso II da 

CNGC/MT.P.R.I.C.Ciência ao MPE e DPE.Às Providências.Sorriso/MT, 03 de 

Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146229 Nr: 2090-19.2016.811.0040

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENILDE DUARTE JARA - 

OAB:14987-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONETE RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Autos n. 2090-19.2016.811.0040 - Código Apolo: 146229.

 Vistos etc.

 Considerando as razões expostas no petitório de fl. 43, aliado a 

necessidade de deslocamento da Sra. Perita até este Município, bem com 

o local e o tempo exigido para realização do trabalho, DEFIRO o pleito de 

majoração e ARBITRO em R$ 1.000,00 (um mil reais) os honorários 

periciais devidos à perita Eliana Kawaguti.

 No mais, AGUARDE-SE a juntada do laudo pericial.

 Após, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem acerca do 

mesmo.
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 Em seguida, COLHA-SE o parecer ministerial.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 04 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146811 Nr: 2392-48.2016.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILER MARQUES RIBEIRO - 

OAB:12.269/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 26113 Nr: 704-37.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE JOÃO BRUNETTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:6668

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora acerca da 

devolução da Carta Precatória sem o devido cumprimento, uma vez que 

fez carga dos autos em data de 18/01/2018 à 11/01/2018.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110772 Nr: 2933-52.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO RODRIGO DE CASTRO VALK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT, PATRICIA PONTAROLI JANSEN - 

OAB:33.825/PR, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50.945/PR

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Requerida.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 178195 Nr: 7949-79.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL WITECK MARCHIORO, LUANA WITECK 

MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO BURTET (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO CASTALDO - 

OAB:8.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA HECK FAXO - 

OAB:16.253-B/MT, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora 

para impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105912 Nr: 8997-15.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DAVID PRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WL COMERCIO DE CEREAIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SATIM KARAS - 

OAB:MT 17.791, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-A/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que revendo os presentes autos constatei que a r. 

sentença proferida não fora devidamente publicada tendo em vista que 

não houve o comando de intimação por parte do Gabinete. Desta feita, 

nesta data, procedo ao necessário para pulicação da referida sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54075 Nr: 4356-23.2009.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSÉ CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, WASHIGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

AUTORA. para no prazo legal, manifestar-se acerca da busca de 

endereço pelos SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos, 

especificando em qual endereço requer a realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 105072 Nr: 8138-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMETA MARMORE E DECORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDREA CALEGARO - 

OAB:17769 B, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK 

- OAB:12979/MT

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte EXEQUENTE 

acerca das Declarações de Imposto de Renda.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 97397 Nr: 9423-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPACTO INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DELMAR THEVES, HELENA SOUZA 

THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

IVONETE FERREIRA FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929/E, ROBSOM 

HUILSOM BROCH COLLI - OAB:14.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:3.610/MT, 

FABRICIO ALVES MATTOS - OAB:12.097-B, RICARDO ALEXANDRE 

VIANA - OAB:17.947/B

 Certifico e dou fé que a r. decisão de fl. 318, transitou em julgado.

Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Executado, na pessoa de seu procurador, da penhora on line 

realizada nos presentes autos, no valor de R$ 2.698,01, ados para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de lado, INTIMAR o 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103304 Nr: 6305-43.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL U (COMERCIAL UEMURA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PIVETTA - OAB:16725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Muller Abreu Lima - 

OAB:6177/MT, SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - 

OAB:5703/MT

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Executada.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte credora 

para trazer aos autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, 

acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), bem como os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21490 Nr: 1735-29.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODAVIA TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Executado, na pessoa de seu procurador, da penhora 

realizada nos presentes autos, consistente em um VEÍCULO: Placa JXZ 

4676, Marca/Modelo GM/CHEVROLET D20”, de propriedade do executado 

OSNI BORGES DOS SANTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106714 Nr: 9748-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SONILAGE PINHEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIAZZI E SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de lado, INTIMAR o 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, tendo em vista a penhora on line negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146146 Nr: 2038-23.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CITIBANK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPAL AGROINDUSTRIAL LTDA, TIAGO 

ALVES PALHANO, PAULO ALVES PALHANO, TATIANA LOPES PINTO 

PALHANO, KASSIANA CAPELEZZO PALHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA QUELLEN DE 

SOUZA - OAB:18213/O, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:OAB-MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista o indeferimento da substituição 

processual nos termos da decisão de fls. 409, (" Em que pese a juntada 

da cessão de crédito encartada às fls. 389-391, verifica-se que não 

restou demonstrado que houve a notificação do devedor, na forma 

determinada no art. 290 do Código Civil.").

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 86727 Nr: 6192-60.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MOREIRA DA SILVA, LIBORIO ILARIO LAND, 

HILDA RODRIGUES DA SILVA LAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLIDIO EUCLEDES LAND - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6192.60.2011.811.0040 (Cód. 86727)

 Vistos etc.

Cuida-se de inventário dos bens deixados por Plídio Eucledes Land, 

falecido em 28/06/2011, sendo que o requerimento inicial veio instruído 

com os documentos de fls. 12/26.

Decisão inicial, fl. 27/27verso.

Termo de inventariante, fl. 28.

Primeiras declarações e plano de partilha, fl. 29/32.

A seguir, efetuou a juntada da certidão da matrícula do imóvel, fls. 34/36.

Juntada de certidão negativa de débito do imóvel, fls. 45/47.

A seguir, a parte autora juntou certidões negativas Federal, Estadual e 

Municipal, fl. 49 e ss.

Decisão judicial determinando fossem tomadas as primeiras declarações 

por termo, bem assim que se procedesse a citação das Fazendas 

Públicas e intimação do inventariante para recolhimento do ITCD, fl. 55.

Manifestação da Fazenda Pública Estadual, fls. 52/53.

Inventariante requer comprovante de isenção de recolhimento do ITCD, fls. 

64/65.

Manifestação da União, fl. 91.

É o breve relato. Decido.

Certifique se houve manifestação da Fazenda Pública Municipal.

Intime-se a inventariante para, no prazo de 10 (Dez) dias, juntar 

documento hábil a demonstrar a isenção de recolhimento do ITCD, visto 

que o documento de fl. 65 não se encontra sequer digitalmente assinado.

Oportunamente, intime-se a inventariante para que preste as últimas 

declarações, ou ainda, ratifique os termos das primeiras declarações e o 

plano de partilha apresentado.
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Decorrido o prazo acima sem manifestação, intime-se a inventariante 

pessoalmente para que dê prosseguimento ao presente inventário, sob 

pena de remoção do encargo.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131127 Nr: 5941-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO PREIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 Autos nº 5941-03.2015.811.0040 - Código. 131127.

 Vistos etc.

 Diante da inércia do executado, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 de maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 92360 Nr: 3929-21.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SAIS RIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É o breve relato.Fundamento e Decido.De fato, prescreve em 05 (cinco) 

ao a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular, dentre eles, o contrato de empréstimo pessoal, nos 

termos do art. 206, § 5º, inciso I do CC. No caso em exame, a ação foi 

ajuizada em 31/05/2012 e a citação por edital ocorreu em 17/03/2017, 

portanto, antes de decorrido o quinquídio legal.Todavia, consoante bem 

apontou o Curador Especial, a citação do requerido é nula de pleno direito, 

visto que embora o autor tenha declinado na inicial Rua São João, nº 1561, 

Nova Ubiratã/MT, como sendo o endereço do requerido, os documentos 

que instruem a presente monitória indicam que o requerido era residente 

na Rua Pernambuco S/nº, no Município de Nova Ubiratã/MT.Desta feita, 

haja vista que sequer foi tentada a citação do requerido no endereço que 

consta dos documentos que instruem a inicial, inexistindo qualquer outro 

documento que aponte o endereço declinado pelo autor na peça 

preambular, a citação editalícia é nula de pleno direito.Nessa esteira, 

sendo nula a citação editalícia ocorrida em 17/03/2017 e, tendo 

transcorrido mais de 05 (cinco) anos desde o ajuizamento da presente 

monitória sem que houvesse interrupção do prazo prescricional, urge 

acolher a tese apresentada pelo requerido e, por conseguinte, julgar 

extinto o processo com resolução do mérito.Isto posto, declaro a nulidade 

da citação editalícia realizada nos autos e, por conseguinte, reconheço a 

prescrição, julgando extinto a presente ação monitória com fundamento no 

art. 487, inciso II do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

atribuído à causa.Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se 

e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 02 de Maio de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99869 Nr: 2553-63.2013.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MOREIRA DA SILVA, LIBORIO ILARIO LAND, 

HILDA RODRIGUES DA SILVA LAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa esteira, sendo flagrante a existência de outro bem a inventariar, 

tanto assim que tramita em apenso o inventário dos bens deixados pelo de 

cujus, indefiro o pedido de alvará formulado e, por conseguinte, julgo 

extinto o processo sem resolução o mérito, na forma do art. 485, VI do 

CPC.Custas e honorários indevidos na espécie.P.R.I.C.Transitada em 

julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos principais e 

arquive-se este.Às providências.Sorriso/MT., 19 de Maio de 2016.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 155996 Nr: 6985-23.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE DE SOUZA OLIVEIRA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR 

- OAB:1602, VALNEI CRUZ ROCHA- OAB/RO - OAB:OAB/RO 2479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a retificação 

do quadro geral de credores da requerida para que passe a constar como 

crédito da autora o valor a ser apurado pelo contador judicial, na forma 

indicada neste comando judicial, o qual deverá ser atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, nos termos do artigo 9º, II, da Lei 

11.101/2005, devendo ser observados a partir de então os termos 

estabelecidos no plano de recuperação judicial, excluindo-se qualquer 

valor a título honorários advocatícios.CONDENO a parte requerida nas 

custas e despesas processuais, deixando, contudo, de condenar em 

honorários de sucumbência, nos termos do artigo 5º, II, da Lei 

11.101/2005.TRANSITADA EM JULGADO, encaminhem-se os autos à 

Contadoria para atualização nos moldes da sentença, manifestando-se as 

partes, no prazo de dez dias, sob pena de preclusão.Após, INTIME-SE o 

Administrador Judicial a, transitada em julgada a decisão, e na forma do 

art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, 

consolidar o quadro geral de credores, providenciando a publicação de 

novo edital de inclusão do crédito reconhecido nesta decisão.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 03 de Maio de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 174806 Nr: 6057-38.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON DE SOUZA BRAGA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE BORGES DA SILVA 

- OAB:3306-AC, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Autos n. 6057-38.2017.811.0040 – Código Apolo: 174806.

 Vistos etc.

 CERTIFIQUE a Secretaria da Vara acerca de manifestação da 

recuperanda e/ou decurso do prazo.

 Em caso positivo, junte-se os autos.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 161865 Nr: 10213-06.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE SOUZA COSTA, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE BORGES DA SILVA 

- OAB:3306-AC, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a retificação 

do quadro geral de credores da requerida para que passe a constar como 

crédito da autora o valor a ser apurado pelo contador judicial, na forma 

indicada neste comando judicial, o qual deverá ser atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, nos termos do artigo 9º, II, da Lei 

11.101/2005, devendo ser observados a partir de então os termos 

estabelecidos no plano de recuperação judicial, excluindo-se qualquer 

valor a título honorários advocatícios.CONDENO a parte requerida nas 

custas e despesas processuais, deixando, contudo, de condenar em 

honorários de sucumbência, nos termos do artigo 5º, II, da Lei 

11.101/2005.TRANSITADA EM JULGADO, encaminhem-se os autos à 

Contadoria para atualização nos moldes da sentença, manifestando-se as 

partes, no prazo de dez dias, sob pena de preclusão.Após, INTIME-SE o 

Administrador Judicial a, transitada em julgada a decisão, e na forma do 

art. 18, § único; c/c 19; e 22, I, alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, 

consolidar o quadro geral de credores, providenciando a publicação de 

novo edital de inclusão do crédito reconhecido nesta decisão.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 03 de Maio de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 163351 Nr: 11177-96.2016.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONES MARCELO DOS SANTOS, ADMINISTRADOR 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a retificação 

do quadro geral de credores da requerida para que passe a constar como 

crédito do autor o valor a ser apurado pelo contador judicial, na forma 

indicada neste comando judicial, o qual deverá ser atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, nos termos do artigo 9º, II, da Lei 

11.101/2005, devendo ser observados a partir de então os termos 

estabelecidos no plano de recuperação judicial, excluindo-se qualquer 

valor a título honorários advocatícios.CONDENO a parte requerida nas 

custas e despesas processuais, deixando, contudo, de condenar em 

honorários de sucumbência, nos termos do artigo 5º, II, da Lei 

11.101/2005.TRANSITADA EM JULGADO, encaminhem-se os autos à 

Contadoria para atualização nos moldes da sentença, manifestando-se as 

partes, no prazo de dez dias, sob pena de preclusão.Após, INTIME-SE o 

Administrador Judicial a, transitada em julgada a decisão, e na forma do 

art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, 

consolidar o quadro geral de credores, providenciando a publicação de 

novo edital de inclusão do crédito reconhecido nesta decisão.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 03 de Maio de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 170545 Nr: 3723-31.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, LEANDRO MAKUS PEZZATTO, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

SORRISO/MT - OAB:, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - OAB:Defens. 

Pública, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a retificação 

do quadro geral de credores da requerida para que passe a constar como 

crédito do autor o valor indicado na inicial.CONDENO a parte requerida nas 

custas e despesas processuais, deixando, contudo, de condenar em 

honorários de sucumbência, nos termos do artigo 5º, II, da Lei 

11.101/2005.Após, INTIME-SE o Administrador Judicial a, transitada em 

julgada a decisão, e na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, I, alínea “f”, 

ambos da lei 11.101/05, consolidar o quadro geral de credores, 

providenciando a publicação de novo edital de inclusão do crédito 

reconhecido nesta decisão.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Sorriso/MT, 03 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 153439 Nr: 5603-92.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINUANO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS MENEGON - OAB:11 

229-B-MT

 Autos n. 5603-92.2016.811.0040 – Código Apolo: 153439.

 Vistos etc.

 Previamente ao saneamento do feito, em observância ao disposto no §3º, 

art. 3º, do Código de Processo Civil, visando a composição amigável entre 

as partes, DETERMINO o encaminhamento dos autos ao Centro de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca para realização de audiência de 

conciliação, a qual DESIGNO para o dia 02 de Julho de 2018, às 13h30min.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140821 Nr: 11025-82.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU CARNEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, Saulo Augusto C. da R. Bandeira Bastos - OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 Autos n. 11025-82.2015.811.0040 - Código Apolo: 140821.

 Vistos etc.

 Considerando as razões expostas no petitório de fl. 154, aliado ao fato de 

que os honorários foram arbitrados em 2016 (fl. 151), bem como diante da 

necessidade de deslocamento da Sra. Perita até este Município, o local e o 

tempo exigido para realização do trabalho, e ainda, diante das declinações 

dos peritos anteriormente nomeados em outras demandas, DEFIRO o pleito 

de majoração.

 Desta feita, ARBITRO em R$ 1.000,00 (um mil reais) os honorários 

devidos à perita Eliana Kawaguti.

 No mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem acerca do 

laudo pericial encartado aos autos às fls. 165/169.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 04 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139732 Nr: 10517-39.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA MELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIEIRA LIMA - 

OAB:18738, Saulo Augusto C. da R. Bandeira Bastos - OAB:10525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0, MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143.370/SP, MARISTELA DE FARIAS MELO SANTOS - 

OAB:135.132

 Autos n. 10517-39.2015.811.0040 - Código Apolo: 139732.

 Vistos etc.

 Considerando as razões expostas no petitório de fl. 113, aliado ao fato de 

que os honorários foram arbitrados em 2016 (fl. 110), bem como diante da 

necessidade de deslocamento da Sra. Perita até este Município, o local e o 

tempo exigido para realização do trabalho, e ainda, diante das declinações 

dos peritos anteriormente nomeados em outras demandas, DEFIRO o pleito 

de majoração.

 Desta feita, ARBITRO em R$ 1.000,00 (um mil reais) os honorários 

devidos à perita Eliana Kawaguti.

 No mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem acerca do 

laudo pericial encartado aos autos às fls. 125/129.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 04 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 126222 Nr: 3140-17.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ GOBBI - 

OAB:19.229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB: 8767/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, SIVONEI NARCISA 

SANTIN - OAB:8266-B

 Autos n. 3140-17.2015.811.0040 - Código Apolo: 126222.

 Vistos etc.

 Considerando as razões expostas no petitório de fl. 136, aliado ao fato de 

que os honorários foram arbitrados em 2016 (fl. 133), bem como diante da 

necessidade de deslocamento da Sra. Perita até este Município, o local e o 

tempo exigido para realização do trabalho, e ainda, diante das declinações 

dos peritos anteriormente nomeados em outras demandas, DEFIRO o pleito 

de majoração.

 Desta feita, ARBITRO em R$ 1.000,00 (um mil reais) os honorários 

devidos à perita Eliana Kawaguti.

 No mais, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestarem acerca do 

laudo pericial encartado aos autos às fls. 154/158.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 04 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136400 Nr: 8688-23.2015.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELLEN LEMOS SILVA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE BORGES DA SILVA 

- OAB:3306-AC, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, EXTINGUINDO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, determinando a retificação do quadro geral 

de credores da requerida para que passe a constar como crédito da 

autora o valor a ser apurado pelo contador judicial, na forma indicada 

neste comando judicial, o qual deverá ser atualizado até a data do pedido 

de recuperação judicial, nos termos do artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005, 

devendo ser observados a partir de então os termos estabelecidos no 

plano de recuperação judicial, excluindo-se qualquer valor a título 

honorários advocatícios, multa, bem como os valores correspondentes a 

condenação em danos materiais, eis que a requerente requereu a 

desistência em relação aos mesmos.CONDENO a parte requerida nas 

custas e despesas processuais, deixando, contudo, de condenar em 

honorários de sucumbência, nos termos do artigo 5º, II, da Lei 

11.101/2005.TRANSITADA EM JULGADO, encaminhem-se os autos à 

Contadoria para atualização nos moldes da sentença, manifestando-se as 

partes, no prazo de dez dias, sob pena de preclusão.Após, INTIME-SE o 

Administrador Judicial a, transitada em julgada a decisão, e na forma do 

art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, 

consolidar o quadro geral de credores, providenciando a publicação de 

novo edital de inclusão do crédito reconhecido nesta decisão.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 04 de Maio de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149358 Nr: 3802-44.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48104/RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

AUTORA, para, no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta Precatória 

devolvida sem o devido cumprimento.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134980 Nr: 7947-80.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRO RIBEIRO DE FARIAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DE OLIVEIRA, BONIFACIO PINTO DE 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLY OLIVEIRA A. MOURA 

- OAB:OAB/MT 19745, ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - 

OAB:13055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, diante da perícia a ser realizada no caso em apreço, ARBITRO 

os honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).Ademais, o pagamento se 

dará na forma da Resolução nº 127/2011 do CNJ, art. 9º, in verbis:“O 

pagamento dos honorários periciais, de tradutor ou intérprete efetuar-se-á 

mediante determinação do presidente do Tribunal, após requisição 

expedida pelo juiz do feito, observando-se, rigorosamente, a ordem 

cronológica de apresentação das requisições e as deduções das cotas 

previdenciárias e fiscais, sendo o valor líquido depositado em conta 

bancária indicada pelo perito.”Portanto, INTIME-SE o perito judicial nomeado 

acerca da presente decisão, devendo o mesmo informar se tem interesse 

na realização da perícia, assinalando o prazo de 05 (cinco) dias.Em caso 

positivo, INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistente 

técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, o qual oferecerá seu parecer no 

prazo comum de 10 (dez) dias, depois de apresentado o laudo técnico 

pericial, independentemente de intimação. O laudo pericial deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, podendo o expert iniciar os 

trabalhos imediatamente.ENCAMINHEM-SE ao perito os pontos 

controvertidos como quesitos do Juízo, bem como aqueles apresentados 

pelas partes.Aportando o laudo aos autos, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, voltando-me os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento, neste 

momento obstada, tendo em vista o disposto no art. 477, do 

C P C . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 18 de Janeiro de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104934 Nr: 8001-17.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, ELIANE 

PEREIRA BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - OAB:3584, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 exposto, REJEITO a impugnação apresentada e, consequentemente, 

DETERMINO o prosseguimento do cumprimento de sentença.INTIME-SE o 

exequente para manifestar requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Oportunamente, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.Sorriso/MT., 04 de Maio de 

2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56915 Nr: 768-71.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZIANE ALMEIDA SILVA, MOC, ANDREIA FERREIRA 

DE FRANÇA OLIVEIRA, FCC, NADIA CASSIA SANTOS CARDOSO, 

OSWALDO PEREIRA CAMPOS, DEVANIR DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ BEZERRA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - OAB:12979/MT, WALTER 

DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Autos n. 768-71.2010.811.0040 Código Apolo: 56915.

 Vistos etc.

 De início, DETERMINO as alterações necessárias relativamente à classe 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

 No mais, INTIME-SE a parte executada para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EFETUE o pagamento dos valores informados às fls. 484/494, sob 

pena de incidência de multa de dez por cento (10%), consoante disposto 

no art. 523, §1º, do NCPC.

 Se decorrido o prazo de que trata o item anterior sem que haja notícia de 

pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos 

autos, planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa 

legal de dez por cento (10%).

 Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

incidirá sobre o restante (§2º, art. 523, CPC).

 Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (§3º, art. 523, CPC).

 Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS para 

as deliberações pertinentes.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT., 04 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95705 Nr: 7598-82.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14.280-B, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B, RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12.093-B, RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SCARSELLI 

MORAES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.822, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056

 .É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Sobre o instituto em 

pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:“Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.”Pois bem. In casu, analisando os 

argumentos lançados pela embargante, tenho que razão lhe assiste no 

que tange a referida omissão quanto a devolução dos valores 

remanescentes depositados. Assim, tendo sido reconhecido o excesso de 

execução, e diante da concordância expressa da exequente, 

PROCEDA-SE a expedição de alvará em favor da embargante do saldo 

remanescente depositado a título de garantia, qual seja o valor de R$ 

72.969,45 (setenta e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e 

quarenta e cinco centavos), conforme requerido à fl. 377.Noutra senda, 

com relação a liberação do valor depositado em juízo no montante de R$ 

67.058,16 (sessenta e sete mil, cinquenta e oito reais e dezesseis 

centavos) em favor da exequente, considerando que a empresa 

encontra-se em Recuperação Judicial, a intimação prévia do administrador 

judicial se faz necessária para que este manifeste acerca do pedido, e 

sobretudo informe se a Recuperanda vem cumprindo o plano 

homologado.Diante de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS opostos, ACOLHENDO-OS, consoante exarado acima, 

MANTENDO-SE, no mais, o decisum embargado em seus exatos 

termos.INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 07 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119925 Nr: 10322-88.2014.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, IDSAS, MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10322-88.2014.811.0040

 ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

e ISADORA DA SILVA ALVES SOARES e MARAILDES DA SILVA ALVES

PARTE RÉ: VANDERLAN SOARES DA SILVA, CPF nº 049.869.831-99

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 07/01/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 4.344,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. Bem como sua 

INTIMAÇÃO acerca da decisão que DEFERIU os alimentos provisórios, no 

valor de 1/3 (UM TERÇO) do salário mínimo vigente.

RESUMO DA INICIAL: Os genitores da requerente mantiveram união 

estável, convivendo aos moldes do casamento, até 40 dias atrás. O casal 

residia no município de Alto Araguaia-MT. Com a separação, a sra. 

Maraildes se viu completamente desamparada, pois em virtude da tenra 

idade da requerente não trabalhava fora de casa e por isso não tinha 

renda. Outrossim viu-se sem se quer um teto para abrigar-se com a filha. 

O réu, assim que rompeu o relacionamento com Maraildes, abandonou mãe 

e filha por completo, negando-se a prestar-lhes qualquer auxílio. Diante 

disso, mãe e filha tem sobrevivido as custas de parentes que as 

acolheram. Portanto, a necessidade da autora é inconteste e urgente.

 DESPACHO: Vistos etc. Defiro o requerimento de REQUISIÇÃO DE 

ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando o 

endereço diverso do constante nos autos, cumpra-se o ato obstado. Do 

contrário, caso o requerido não seja localizado, CITE-SE POR EDITAL, 

convertendo o rito para ORDINÁRIO. Transcorrido o prazo sem resposta, 

nos termos do art. 9°, inciso II, do CPC, NOMEIO A COORDENADORA DO 

NPJ/UNIC CURADORA ESPECIAL AO RÉU CITADO POR EDITAL, que 

deverá ser intimada desta nomeação, bem como para se manifestar em tal 

condição, no prazo legal. Sequencialmente, ESPECIFIQUEM as partes as 

EVENTUAIS PROVAS que pretendam produzir, no prazo de 10 dias, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se.

Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 8 de maio de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 117962 Nr: 8657-37.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENOIR TAFFAREL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDO GUILHERME DE SOUZA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 140486 Nr: 10844-81.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

FERNANDA PAULA BELLATO - OAB:14065/MT, LUCIANO SILLES DIAS 

- OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119997 Nr: 10335-87.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCADO ANDORINHA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGNEY JESUINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10335-87.2014.811.0040

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: MERCADO ANDORINHA LTDA - ME

PARTE RÉ: HUGNEY JESUINO PEREIRA, CPF Nº 627.743.871-91

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/01/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 3.750,50

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A autora é credora da quantia de R$ 3.750,50 – 

valor sobre o qual deverá incidir juros moratórios e correção monetária até 

a data do efetivo pagamento-, consubstanciada na soma de seis cheques 

emitidos pelo Réu, titular da conta corrente nº 09252-4, da agência nº 

6571 do Banco Itaú Unibanco S.A. a) cártula nº AA-000027- R$ 320,00; b) 

cártula nº AA-000045- R$ 712,50; c) cártula nº AA-000030 – R$ 210,94; 

d) cártula nº AA-000044- R$ 726,89; e) cártula nº AA-000049- R$ 764,20; 

f) cártula nº AA-000050 – R$ 1.015,97. Apresentados para o regular 

pagamento, todos os cheques foram devolvidos em razão de que o réu 

não dispunha em sua conta bancária de fundos suficientes para honrar o 

compromisso, não sendo pagos os títulos pelo banco sacado (devolvidos 

pelos motivos da alínea “11 e 12”). Em que pese o esforço da autora no 

recebimento administrativo dos cheques o réu não demonstrou qualquer 

intenção em efetuar o pagamento. Assim, como não poderia deixar de ser, 

a autora amarga o prejuízo causado pela inadimplência do réu, restando 

unicamente a possibilidade de ressarcimento através da propositura da 

presente ação.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o requerimento de REQUISIÇÃO DE 

ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando o 

endereço diverso do constante nos autos, cumpra-se o ato obstado. Do 
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contrário, caso o requerido não seja localizado, CITE-SE POR EDITAL. 

Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do 

CPC, NOMEIO A COORDENADORA DO NPJ/UNIC CURADORA ESPECIAL 

AO RÉU CITADO POR EDITAL, que deverá ser intimada desta nomeação, 

bem como para se manifestar em tal condição, no prazo legal. 

Sequencialmente, ESPECIFIQUEM as partes as EVENTUAIS PROVAS que 

pretendam produzir, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se.

Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 8 de maio de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103263 Nr: 6262-09.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE, 

VALDECIR ANTONIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 6262-09.2013.811.0040

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: VILMAR ROSSETTO

PARTE RÉ: OTÁVIO A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE e VALDECIR ANTONIO 

BARBOSA

CITANDO(A, S): OTAVIO A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE – ME (JORNAL 

TRIBUNA DO ESTADO)

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/04/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 67.800,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O requerente é cidadão Nova Ubiratanense, sendo 

que também possui residência na cidade de Sorriso-MT. O autor teve todo 

o seu trabalho, dignidade, honra e o nome da sua família, que foram 

construídos ao longo dos anos jogados na lama, tal fato ocorreu no dia 13 

de abril de 2013, quando o requerido JORNAL TRIBUNA DO ESTADO, 

publicou uma reportagem na sua capa com cunho difamatório não somente 

ao Autor, mas também a sua empresa de assessoria de nome Meridional 

Assessoria, Contabilidade, Planejamento e Publicidade LTDA-ME (...) A 

intenção da matéria, travestida de cunho jornalístico foi clara, atingir 

diretamente o autor e também a Família Rossetto, sem importar-se em 

dirigir acusações a um ou dois (...) O requerente está sendo obrigado a 

dar ingresso na presente ação, pois seu silêncio está sendo interpretado 

como consentimento, o que jamais admite. Amigos lhe cobram uma 

postura. Inimigos lhe desafiam, enfim, sua vida e de sua família virou um 

inferno.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o requerimento de requisição de endereço 

junto ao sistema BACEN-JUD. Ingressando o endereço diverso do 

constante nos autos, cumpra-se o ato obstado. Do contrário, cite-se por 

edital, conforme requerido. Neste caso, após a citação por edital, fica 

desde já nomeada a a Coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da 

UNIC/Sorriso, nos termos do artigo 9º, II, do CPC, como curadora especial 

ao citado por edital, devendo ser intimada desta nomeação para 

manifestação, no prazo legal. Às providências.

Eu, Mayla Dovigi, estagiária, digitei.

 Sorriso - MT, 8 de maio de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 190778 Nr: 4590-87.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE RADKE, LEANIR CARBONARA 

RADKE, VALCI VILSON RODIK, CLAIR ELIZABETE GARCIA RIBEIRO, 

JORGINHO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 203, § 4° do Novo Código de Processo Civil, 

provimento 52-2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço n° 

01/2017, desta Vara, encaminho estes autos para as seguintes 

providências:

1. Extraia-se cópia e remeta à central de mandados servindo a cópia como 

mandado;

2. Cumprido integralmente, devolva-se;

3. Informado endereço em outra comarca, remeta-se àquela;

 4. Em se tratando de processo com custas, proceda a parte interessada 

o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionando o menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção 

"Guias" que irá abrir a página do Departamento de Controle e 

Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão 

de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas no 

"Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é de 

R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser citada/intimada, 

ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136754 Nr: 8919-50.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

AUTORA. para no prazo legal, manifestar-se acerca da busca de 

endereço pelos SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos, 

especificando em qual endereço requer a realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120074 Nr: 10339-27.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTENSA COMERCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANE TEREZINHA GUERINI, MOVEIS 

RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE SOUZA COSTA 

NICARETTA - OAB:16945-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de ursal, INTIMAR a parte 

autora para encartar aos autos planilha de débito atualizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38472 Nr: 1333-40.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO PEDRO FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA BERTUOL - 

OAB:9857-B/MT, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, 

FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL 

PERIUS - OAB:20.089/o, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Exequente.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54012 Nr: 4228-03.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILZA CLARA DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 2590 Nr: 70-90.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMEPEL - SORRISO MECÂNICA E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M S - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ALCÂNTARA - 

OAB:5.276

 Certifico e dou fé que os presentes autos foram em carga com a Parte 

Autora em data de 22/09/2017 sendo devolvidos somente em data de 

27/04/2018, sendo que não houve manifestação quanto a certidão de fl. 

166.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 112230 Nr: 4160-77.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER MARTINEZ ORTIGOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

AUTORA. para no prazo legal, manifestar-se acerca da busca de 

endereço pelos SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos, 

especificando em qual endereço requer a realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85043 Nr: 4343-53.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLGA B. SETTER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado no Distrito de Boa Esperança do Norte/MT, 

acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o 

menu Serviços na barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá 

abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, 

o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras 

informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento 

de Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural, bem como para efetuar o preparo 

da Carta Precatória a ser expedida à Comarca de Nova Ubiratã/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134151 Nr: 7536-37.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA BARBOSA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elineide de Souza Barbosa Neiva de Aquino, 

GEOVAN NEIVA DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13.154/MT

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101430 Nr: 4300-48.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521-MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, WILLIAN 

JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 146546 Nr: 2247-89.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 268 de 1154



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DORNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES FARDIN LTDA, ALESSANDRA 

CRUZATO FARDIN, DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:4877-A /MT, JOÃO 

PAULO AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT, JORGE AUGUSTO 

BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA, para no prazo legal, apresentar aos autos a planilha de 

atualização do valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 17022 Nr: 1200-37.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIRIO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055, ANA CLAUDIA GIARETTA BORGUEZI - 

OAB:372.760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34633 Nr: 3772-58.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÁDIA SALÉH BANDERA, ALVARO LUIZ 

BANDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17.824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Executado, na pessoa de seu procurador, da penhora 

realizada nos presentes autos, consistente em um VEÍCULO 

MARCA/MODELO: HONDA/XLR 125, PLACA JYP-4763, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO: 1998/1998, CHASSI 9C2JD170WWR007141” de 

propriedade do(s) executado(s) ALVARO LUIZ BANDERA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 111990 Nr: 3950-26.2014.811.0040

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARTÓRIO DO 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR, FERNANDO MASCARELLO - 

OAB:11.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Republicando para Parte Autora: Autos nº 3950-26.2014.811.0040 

Código: 111990

Embargos de Declaração

 Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração ofertados por ALEXANDRE 

JONATHAN DA SILVA em relação à sentença proferida nos autos à fl. 45, 

asseverando não houve a intimação dos interessados acerca da 

sentença proferida, razão pela qual requer a revogação da mesma e 

consequente prosseguimento do feito.

 É O SUCINTO RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Sobre o instituto em pauta, o Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

 II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar 

o juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

 Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

 I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

 II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

 Pois bem. Analisando os embargos opostos pela parte autora, verifico 

que não lhe assiste razão quanto a tese suscitada, mesmo porque tal 

questão já foi apreciada anteriormente, consoante decisão de fl. 55.

Insta salientar ainda, que da tentativa de intimação pessoal dos 

interessados acerca do feito, fora certificado pelo Sr. Oficial de Justiça 

que ambos se encontravam em lugar incerto e não sabido, consoante 

certidão de fl. 41, assim, não merece prosperar a alegação do 

embargante.

 Diante de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

opostos pelo autor, no entanto REJEITO-OS, mantendo o decisum 

embargado nos seus exatos termos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 149358 Nr: 3802-44.2016.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDLLBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48104/RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 republicando: CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais 

efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 

203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a 

PARTE AUTORA, para, no prazo legal, manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 52058 Nr: 2430-07.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO BAUMGRATZ, IVAN JOSÉ SAGGIN, 

WALDIR SCARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131127 Nr: 5941-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO PREIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 Certifico e dou fé que nos termos do artigo 854, § 2º do NCPC, procedo a 

intimação do Executado, na pessoa de seu procurador, da penhora on line 

realizada nos presentes autos, no valor de R$ 450,06, para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de lado, INTIMAR o 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, TENDO EM VISTA A penhora parcial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38125 Nr: 1015-57.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETI BENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a PARTE 

AUTORA, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca da penhora on 

line negativa, requerendo o que de direito, bem como acerca das 

declarações de imposto de renda do Executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141264 Nr: 11243-13.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HHSC, DSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER GIOVELLI - OAB:17788/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Número do Processo: 11243-13.2015.811.0040 Código Apolo: 141264

Requerente: Jaime Barros Cavalheiro

 Requerido: Heitor Henrique Sangaleti Cavalheiro representado por sua 

genitora Daiane Souza Sangaleti

Data e horário: 09 de Maio de 2018, 16h00min.

PRESENTES

Juíza de Direito: Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

Requerente: Jaime Barros Cavalheiro

 Adv. do requerente: Kleber Giovelli

OCORRÊNCIAS

 Instalada a audiência, verificou-se a presença das pessoas acima 

indicadas, bem como a ausência dos demais inclusive o representante do 

MPE, tendo a parte autora requerido à designação de nova data para 

tentativa de conciliação entre as partes, inclusive com a presença do pai 

biológico do menor a fim de colher sua anuência para a lavratura de novo 

registro de nascimento do infante.

DELIBERAÇÕES

 Ao final, pela MMa Juiza foi proferida a seguinte DECISÂO: “Vistos etc. 

Diante das ausências que constam acima, bem como do requerimento 

formulado pela parte autora, designo nova audiência para o dia 18 de 

Julho de 2018 às 14h00m, devendo a secretaria providenciar a intimação 

pessoal do réu, mediante prévia consulta aos órgãos conveniados a fim 

de buscar o endereço atualizado da mesma. Deverá ainda CONVIDAR o 

Sr. HEDER HENRIQUE DIAS para comparecimento à solenidade acima, de 

modo a solucionar a questão relativa à paternidade do menor. Ciência ao 

MPE e a DPE. Sem prejuízo das intimações e convite anteriormente 

determinados, fica o advogado do autor com a incumbência de, na medida 

do possível, comunicar aos interessados sobre a audiência designada. 

Cumpra-se. Às providências.”

 Nada mais havendo a consignar, por mim Luiz Filipe Goffi Portela, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Juíza de Direito:

Requerente:

Adv. do Requerente:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 116189 Nr: 7253-48.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLENE BATISTA ARAUJO DA COSTA ME, 

SHIRLENE BATISTA ARAUJO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTOVÃO SOARES 

CAVALCANTE NETO - OAB:44134, GUILHERME CALVO CAVALCANTE 

- OAB:45291

 Desta feita, REJEITO a impugnação apresentada às fls. 74-86.INTIME-SE a 

exequente para trazer aos autos planilha de cálculo devidamente 

atualizada, acrescida da multa legal de 10% (dez por cento), bem como 

dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), 

requerendo o que entender de direito, assinalando o prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, conclusos.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 09 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 99619 Nr: 2265-18.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, ERNO LANZ, ALCINO MANFROI, IRACEMA 

MANFROI, ALFREDO JANDT, SELMIRA LANZ, PEDRINHO LUIZ ZANOLLA, 

CATARINA SARTORI ZANOLLA, CELSO SIBINO (SILVINO) ZANATA, 

CLAIR REOLON, ILDO JOSE DAMIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/C - OAB:MT 271, DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT-3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PECZEK - 

OAB:22437-0, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070, 

RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado de INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES DA PENHORA 

E DA AVALIAÇÃO, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139262 Nr: 10262-81.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDIO BARDINI, IVANDRÉ GARCIA SALES, 

JURACI JORGE CAMICIA, CARLOS TAVARES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO - OAB:, DIOGO LUIZ 

BIONDO DE SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

CREDORA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61063 Nr: 4356-86.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE DE FATIMA BASSO ZANELLA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ZANELLA - 

OAB:8317/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 CERTIFICO e dou fé que nos termos da legislação vigente impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte requerida, através de seu advogado, 

para se manifestar quanto a petição e documento apresentados pela parte 

autora, juntados às fls. 240/242.

Sorriso, 08 de maio de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 50043 Nr: 399-14.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO PEDRO FANIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 Conforme determinação Judicial, redesignei Audiência de Conciliação para 

o dia 12/06/2018 às 16h30min., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 141487 Nr: 11352-27.2015.811.0040

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ET, CT, CBV, BDE, PCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876, WILLIAN JHONES SANTINI - OAB:17924

 “Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO o prazo de 05 (cinco) dias, para juntada 

de substabelecimento pela parte requerida El taco. Outrossim, 

HOMOLOGO a desistência das testemunhas, na forma pleiteada no item 6.

 DETERMINO que a parte requerida El Taco junte nos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o livro ata de controle de ingressos de menores no 

estabelecimento relativo ao mês de julho de 2015. Juntado o livro ata, 

DÊ-SE vista ao MPE, para manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

 Tendo em vista que os requeridos Clube Tradição e Clube Barra Vento 

não foram intimados, DETERMINO a intimação do MPE para manifestação.

 Tudo cumprido, voltem-me os autos conclusos.

 Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se expedindo o necessário”.

 Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h30min 

encerrasse o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai 

devidamente assinado. Eu, Jessica Taisa Bervanger, Assessora de 

Gabinete I, digitei o presente termo.”

Sorriso-MT, 08 de maio de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 191539 Nr: 4983-12.2018.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FFMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13.126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DEFIRO o pedido de Alvará Judicial, DESDE QUE a requerente 

apresente a este Juízo, até o dia 09 de maio, às 16 horas, os seguintes 

documentos e informações: (i) alvará do Corpo de Bombeiros;INTIME-SE a 

parte interessada, servindo a presente decisão como mandado. CIÊNCIA 

ao MPE.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ, desde que 

apresentado os documentos acima informados.Se apresentado os 

documentos, saliento que deverá o responsável pelo evento observar a 

Lei 8.069/90, bem como o que apregoa a Portaria n° 01/2009 e 02/2014 do 

Juízo da Infância e Juventude desta Comarca.Havendo pagamento de 

ingresso para a participação do evento, DETERMINO à organizadora que 

deverá garantir aos estudantes o benefício da meia entrada, se 

comprovada a condição de estudante através da carteira de identidade 

estudantil, conforme previsto na Lei Estadual nº. 7.621/2002.OFICIEM-SE a 

Polícia Civil, a Polícia Militar e ao Conselho Tutelar de Sorriso/MT, a fim de 

que empreendam esforços no cumprimento das determinações constantes 

desta decisão, bem como da Portaria n. 01/2009, além do ECA, devendo 

remeter a este juízo relatório pormenorizado de eventuais ocorrências no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos.Sorriso-MT, 

08 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 29027 Nr: 3502-68.2005.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Intimação das partes para no prazo, comum, 05 dias, manifestar-se 

acerca da petição da perita de fls. 541/518.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 25933 Nr: 538-05.2005.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE FABIANA DIER BIOLCHI 

- OAB:6937, EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do requerido, motivo pelo qual intimo 

o autor para requerer o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 99971 Nr: 2672-24.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110696 Nr: 2866-87.2014.811.0040

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTL(, SR, DS, LAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, ZILTON MARIANO DE 

ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT, 

MOGLY ADAS COSTA - OAB:18.094 OAB/MT

 Vistos, etc.

MANIFESTEM-SE os armazéns Sipal Indústria e Comércio Ltda. e Safras 

Armazéns Gerais acerca do cumprimento da decisão de fls. 858/859, bem 

como sobre a petição de fls. 926/930. Prazo: 20 (vinte) dias.

Após, RETORNEM conclusos.

Sorriso-MT, 09 de maiode 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 49344 Nr: 6577-13.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LOURIÊ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA SILVA ALVES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/PR 59.659, PAULO CÉSAR TAVELLA NAVEGA - 

OAB:259251, VERA CECILIA CAMARGO DE S FERREIRA MONTE - 

OAB:128132

 Código Apolo nº: 49344.Vistos, e etc.De início, DETERMINO as alterações 

necessárias para alteração processual, a fim de que passe a constar que 

o feito se trata de cumprimento de sentença.INTIME-SE O EXECUTADO a 

CUMPRIR A SENTENÇA/ACÓRDÃO, acrescido de CUSTAS PROCESSUAIS, 

se houver, no prazo de 15 dias, consignando, desde já, que NÃO 

OCORRENDO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de MULTA DE 10% e, também, de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o valor da execução (art. 523 e seu § 1º, 

do NCPC).Efetuado o PAGAMENTO e NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO pelo 

devedor, proceda-se à LIBERAÇÃO AO CREDOR mediante 

ALVARÁ.Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o PRAZO DE 15 

DIAS para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, do 

NCPC), sem prejuízo da EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já 

determino.Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE.Caso IMPUGNADA A AVALIAÇÃO, esta no 

prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE 

CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos 

para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC).Mesmo em caso de impugnação, 

salvo se concedido efeito suspensivo por decisão expressa, deverá o 

CREDOR INFORMAR se tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, 

ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias.Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122558 Nr: 938-67.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL, ACERL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18.094 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 Código Apolo nº: 122558

Vistos, etc.

Com fundamento no artigo 357 do Código de Processo Civil, processo ao 

SANEAMENTO do feito.

Inexistindo questões preliminares arguidas pelas partes ou que devam ser 

pronunciadas de ofício, declaro o processo SANEADO. Em consequência, 

fixo como pontos controvertidos: a) a posse e propriedade das 

embargantes sobre os produtos aludidos na inicial; e b) a boa-fé das 

embargantes, caso confirmado o item “a”.

Inexistindo previsão legal, convenção das partes ou peculiaridades do 

caso em exame que recomendem a distribuição do encargo de forma 

diversa, o ônus da prova é distribuído conforme previsão do artigo 373, 

inc. I e II do Código de Processo Civil.

 Para elucidação dos pontos controvertidos, DEFIRO a produção de prova 

documental consistente nos documentos já colacionados aos autos, bem 

como de prova testemunhal, na forma pleiteada pelas embargantes à fl. 

268. Nessa quadra, declaro PRECLUSA a produção de prova testemunhal 

pela embargada.

No mais, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 25 

DE JULHO DE 2018, ÀS 16H30MIN.

 INTIMEM-SE as embargantes para que apresente o rol de testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto que caberá ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo 

ao causídico, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).

Não apresentando o rol de testemunhas, fica, desde já, cancelada a 

solenidade acima designada, retornando os autos conclusos para 

julgamento.

INTIMEM-SE as partes para comparecimento.

Sorriso/MT, 09 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103272 Nr: 6272-53.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impusino os autos, INTIMANDO o autor para se manifestar quanto a 

devolução da Carta Precatoria de Fl.55/57, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.
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Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117090 Nr: 7984-44.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSI GARBIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para se manifestar, no prazo 

legal, tendo em vista o término do prazo de suspensão requerido.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 36785 Nr: 5887-52.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

POSTERGO o cumprimento da decisão de fls. 151, para ulterior intimação 

do exequente para que junte nos autos, o prazo de 15 (quinze) dias, 

planilha atualizada do débito, observando as retificações deferidas na 

sentença dos embargos à execução de fls. 134-144.

Após, voltem-me conclusos para efetivação da determinação de fl. 151.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 07 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 107690 Nr: 224-44.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CABRAL DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA SILVA SANTANA, CLEONEIDE 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO AFONSO CARDOSO - 

OAB:3.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 INTIME-SE O EXECUTADO a CUMPRIR A SENTENÇA/ACÓRDÃO, acrescido 

de CUSTAS PROCESSUAIS, se houver, no prazo de 15 dias, consignando, 

desde já, que NÃO OCORRENDO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, no prazo 

estabelecido, o débito será acrescido de MULTA DE 10% e, também, de 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de 10% sobre o valor da execução (art. 

523 e seu § 1º, do NCPC).Efetuado o PAGAMENTO e NÃO HAVENDO 

IMPUGNAÇÃO pelo devedor, proceda-se à LIBERAÇÃO AO CREDOR 

mediante ALVARÁ.Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o 

PRAZO DE 15 DIAS para que o executado, independentemente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 

525, do NCPC), sem prejuízo da EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 523, § 3º, do NCPC), o que desde já 

determino.Havendo impugnação ao cumprimento de sentença, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE.Caso IMPUGNADA A AVALIAÇÃO, esta no 

prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE 

CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos 

para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC).Mesmo em caso de impugnação, 

salvo se concedido efeito suspensivo por decisão expressa, deverá o 

CREDOR INFORMAR se tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, 

ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias.Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 5360 Nr: 863-87.1999.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JATIR PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVONE DA SILVA AMADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO VEDANA - OAB:8781, 

ANILDO SOUZA DE ARAÚJO - OAB:11.874/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 38442 Nr: 1312-64.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHO NOERI FROEDER, HEDIO ARNO FROEDER, 

HELDO ARNO FROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGEL COMÉRCIO DE CEREAIS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE WOLF SCHOLL - 

OAB:8386-B

 Código Apolo nº: IMPUGNADA A AVALIAÇÃO, esta no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 

§ 2º, do NCPC).Mesmo em caso de impugnação, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, deverá o CREDOR INFORMAR se tem 

INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO 

PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo 

de 05 dias.Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS 

GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA 

FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE 

QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, 

PENHORA DE COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, 

PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE 

BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e 

sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC.Havendo pedido de penhora online, façam-me os 

autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.Às 

providências.Sorriso/MT, 07 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 54146 Nr: 4359-75.2009.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA GLESKE SCHWINGEL, GUSTAVO HENRIQUE 

SCHWINEGL (menor)/falecido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ANTONIO ABEGG, VALMIR JÚLIO 

ABEGG, SELENE MARA GLINSKI ABEGG, JÔSE CECCON ABEGG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES - OAB:8502 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT

 Conforme determinação Judicial, redesignei Audiência de Conciliação para 

o dia 19/06/2018 às 08h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93525 Nr: 5010-05.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA COSTA ZANAN, CLAUDIO JOSÉ 

ZANCANARO, CLAUDINEI MACARINE, JULIANO PREIMA, BAND 

PUBLICIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:10235/MT, 

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Conforme determinação Judicial, redesignei Audiência de Conciliação para 

o dia 12/06/2018 às 17h, motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 15001 Nr: 2127-37.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DALLAGNOL, JOSEMAR 

FERRONATO, MARIA AUXILIADORA COSTA MARQUES FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, Giliandra Cristina 

Dallagnol - OAB:15388-O

 Vistos, etc.

- Petição de fls. 271/274: uma vez que o executado/peticionante foi 

regularmente citado após a conversão da execução de entrega de coisa 

para execução por quantia certa (fl. 128/129), deixando de apresentar 

embargos à execução, e considerando que os temas aludidos na petição 

em epígrafe referem-se a direito patrimonial e, portanto, disponível, não 

tratando de questão de ordem pública, tendo em vista a preclusão, 

INDEFIRO os pedidos de homologação do cálculo apresentado pelo 

devedor e de afastamento dos juros de mora.

CITE-SE a executada Maria Auxiliadora Costa Marques Ferronato acerca 

da execução por quantia certa, no endereço indicado à fl. 291.

Por fim, RETORNEM conclusos para apreciação do pedido de penhora.

INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104112 Nr: 8443-80.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARDOSO DE ALMEIDA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

- OAB:14834-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:16233

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 96/123.Preclusa essa decisão, 

RETORNEM conclusos para sentença de extinção da execução, com a 

expedição de alvará de levantamento em favor do credor, devendo o valor 

ser transferido para a conta bancária indicada à fl. 140.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52235 Nr: 2263-87.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL IND.QUÍMICA E 

AGROPEC.LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SYDINEY CARLETTO, AURELIA 

SOUZA PEREIRA CARLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10 365- A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Vistos, etc.

INTIME-SE o devedor para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

extrato da conta poupança relativo ao mês em que efetuado o bloqueio 

judicial e os dois meses anteriores, sob pena de presunção de fraude à 

execução.

Decorrido o prazo, RETORNEM conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48733 Nr: 5637-48.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO PEDRO FANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Conforme determinação Judicial, redesignei Audiência de Conciliação para 

o dia 12/06/2018 às 16h30min., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 35092 Nr: 4239-37.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMINOVA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO VERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SCHEVINSKI - 

OAB:20661, CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - OAB:11533/MT, 

JOICE WOLF SCHOLL - OAB:8386-B

 Vistos, etc.

MANIFESTE-SE o credor acerca da alegação de prescrição. Prazo: 10 

(dez) dias.

Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104586 Nr: 7653-96.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERVAL JOSÉ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que a última memória de débito foi apresentada em 2013 

com a exordial, determino a intimação da parte exequente para que traga 

aos autos nova memória de débito atualizada, no prazo de 10 (dez) dias, a 

fim de evitar eventual diligência ineficaz, vez que o transcurso de mais 05 

(cinco) anos logicamente majorou o débito indicado na peça inicial.

Sobrevindo a memória de cálculo tempestivamente, voltem os autos 

conclusos para a analise do pedido às fls. 116/117.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Sorriso/MT, 07 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 8438 Nr: 297-07.2000.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMIL ALVES, GENY TEPEDINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRO ZUFFO, NELSON PULICE, MARIA 

TEREZA OLIVIERI PULICE, CIRLEI MINUZZO ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ALHEIRO DA COSTA 

SOBRINHO - OAB:11.201/PE, MUCIO BEZERRA BANDEIRA DE MELO - 

OAB:1.734/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, LUIZ ZANIN - OAB:45607/SP, NELSON ALBERTO 

PULICE - OAB:123393/SP, zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Autos nº. 297-07.2000.811.0040

Código nº.8438

Vistos, etc.

Tendo em vista o que informado pelos credores, à fl. 1430/1431, 

DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença de fls. 1353/1359, com 

relação aos executados Nelson Pulice e Maria Tereza Olivieri Pulici, ante a 

satisfação da obrigação, o que faço com fundamento no artigo 513, caput, 

c/c artigo 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

De outro lado, verifico que o inventário de Amil Tepedino Alves, ora 

exexutado, já foi concluído, sendo expedido o formal de partilha, de modo 

que a sucessão do devedor, nestes autos, deve se dar pelos respectivos 

herdeiros, dos quais, aliás, Eduardo Amil Tepedino Alves (filho) já 

compareceu nos autos, conforme fls. 1.415/1424.Desse modo, ante o 

comparecimento voluntário do sucessor, defiro a sua habilitação nesta 

execução, na forma do artigo 110 do CPC.

No mais, INDEFIRO o pedido de fl. 1450 de expedição de alvará, uma vez 

que dentre os poderes substabelecidos à fl. 216 se tem o de receber e 

dar quitação em nome do outorgante.

INTIMEM-SE.

Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, RETORNEM ao 

arquivo, sem baixa na distribuição.

Sorriso-MT, 08 de maiode 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116866 Nr: 7774-90.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDJ, RAB, DDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAN APOLONIO GOES 

FILGUEIRA - OAB:15.115/MT, KARLA MOREIRA ALVES - OAB:16061/O

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da parte 

Requerida, sem que, até a presente data, houvesse apresentação de 

contestação. INTIMO O AUTOR PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 

DIREITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101697 Nr: 4586-26.2013.811.0040

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO JOSÉ ZANCANARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Conforme determinação Judicial, redesignei Audiência de Conciliação para 

o dia 12/06/2018 às 16h30min., motivo pelo qual INTIMO as partes para 

comparecerem nesta data e horário no CEJUSC desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 22982 Nr: 3244-92.2004.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR MENDES FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MELO SILVA, ANTONIO ORLANDO 

GEMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação do credor à fl. 156, bem como a juntada de 

procuração à fl. 105, o que importou na revogação da procuração anterior 

(fl. 08), RETIFIQUE-SE a autuação para constar como advogada do 

exequente apenas a Dra. Elisa Albino da Silva, OAB/MT 12.414, 

fazendo-se as alterações pertinentes no sistema Apolo.

De outro lado, CUMPRA-SE integralmente o que determinado às fls. 

143/145, certificando-se quanto à manifestação dos devedores acerca da 

avaliação do imóvel penhorado nos autos.

No mais, certificada a ausência de impugnação à avaliação, a fim de 

viabilizar a futura alienação do bem, INTIME-SE o credor para que promova 

a intimação dos terceiros interessados, em atenção ao disposto pelos 

artigos 799, 804, 835, § 3º e 843, § 1º, todos do CPC. Prazo: 20 (vinte) 

dias.

Cumprido, RETORNEM conclusos para designação do leilão judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 30680 Nr: 5102-27.2005.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA SAN REMO LTDA - ME, 

ROGERIO CLAUDIO SCHOYNASKY, ZILINDA RODRIGUES SCHOYNASKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B

 Ante a busca RENAJUD,parcial, procedo a Intimação do exequente para 

requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 3520 Nr: 509-04.1995.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO XODÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMAR GOBBI, CARLOS BOARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MATIAS - OAB:1857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, 

zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 CERTIFICO e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 531/532 são 

tempestivos. Desta forma, nos termos da legislação vigente e do art. 

1.023, §2º do CPC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca dos embargos opostos.

Sorriso, 09 de maio de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 132885 Nr: 6785-50.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHDOC, CDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100414 Nr: 3169-38.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA FELIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MARIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 45394 Nr: 2332-56.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NTLDL, MARIZA LAMBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON TOMAZ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR TOMAZ DE LIMA - 

OAB:35075/PR

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

MARCELO FRAGA MELO, OAB 8166-B MT A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102172 Nr: 5110-23.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELI ROSALVO PEREIRA, NATALINO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 36545 Nr: 5660-62.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PARZIANELLO, ROSANE 

MARIA BUENO PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 Ante a avaliação do imovel, procedo a INTIMAÇÃO das para requererem o 

que entender de direito,no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104121 Nr: 7179-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTANER PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - 

ME, RENATO MENEZES PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE decorreu o prazo sem que a parte autora 

apresentasse qualquer manifestação acerca do pagamento das custas da 

Carta Precatória, ainda que devidamente intimado via DJE 10193 em 

06/02/2018, motivo pelo qual intimo a parte a requerer o que de direito sob 

pena de arquivamento.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51411 Nr: 1693-04.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STARA S/A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDIO DE MATOS VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO ALESSANDRO PETRY - 

OAB:72334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100000 Nr: 2703-44.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAXIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN BRASIL PIETROBOM MAGALHÃES, 

SIMONE BATISTA DOS SANTOS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo(Manisfestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de suspensão do feito, desta 

forma, nos termos da decisão de fl. 33, procedo a intimação da parte 

autora para manifestar o interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção.

Sorriso - MT, 9 de maio de 2018.

Escrivã(o)/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101743 Nr: 4639-07.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO 

VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - OAB:3584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 
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BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do REQUERIDO, motivo pelo qual 

intimo o autor para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 228 Nr: 411-48.1997.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA MAAS DO AMARAL, JAQUELINE 

IZABEL MAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SAVIO DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RENATO 

GUARDACIONNI MUNGO - OAB:140621

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do REQUERIDO, motivo pelo intimo o 

autor para requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112477 Nr: 4364-24.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18.094 OAB/MT

 Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.Em relação ao 

pedido de fls. 291/297, ante o que informa o princípio da menor 

onerosidade que informa o processo executivo, determino que o credor 

retifique a planilha de cálculos, cumprindo o que já determinado às fls. 204 

e 264 destes autos. Prazo: 20 (vinte) dias.Após, RETORNEM 

conclusos.INTIMEM-SE.Sorriso/MT, 09 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 141486 Nr: 11351-42.2015.811.0040

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FLORESTAN 

BERESTINAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR BARBIERI - 

OAB:17739

 TERMO DE em arquivo digital em computador (servidor) deste Juízo para 

segurança dos dados, além da cópia em CD que será juntada nos 

autos.5)Foi colhido o depoimento pessoal do representante legal do 

representante legal do requerido Paulo Cesar Barbieri – ME – Bailão do 

Rodão, na pessoa de Paulo Cesar Barbieri. DELIBERAÇÃO:Após 

deliberações, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc. 

Inicialmente, declaro preclusa a produção de prova pelo requerido. No 

mais, tendo em vista que as testemunhas não foram intimadas, 

DETERMINO a intimação do MPE para manifestação. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se expedindo o necessário. Nada mais havendo a 

constar, o MM. Juiz determinou que às 18h50min encerrasse o presente 

termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. 

Eu, Jessica Taisa Bervanger, Assessora de Gabinete I, digitei o presente 

termo.”Sorriso-MT, 08 de maio de 2018. Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito Marcio Florestan BerestinasPromotor de Justiça Paulo Cesar 

Barbieri – ME – Bailão do RodãoPaulo Cesar Barbieri OAB/MT 

17739Requerido/ Representante

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 189529 Nr: 3823-49.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU DOS SANTOS FRANCO, MAURO DOS 

SANTOS FRANCO, CARMEM ROSANE MABONI FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a parte autora recolheu as custas judiciais, impulsiono 

os autos INTIMANDO-A para recolher a guia de Diligência no sítio da 

Internet do TJMT, comprovando o pagamento nos autos.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 39322 Nr: 2199-48.2007.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO PARZIANELLO, ROSANE MARIA 

BUENO PARZIANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI - 

OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:27.171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I - CGJ, IMPULSIONO 

OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE APELADA, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002172-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU PIRES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Tempestividade Recursal CERTIFICO QUE O 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É 

TEMPESTIVO, BEM COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO, RAZÃO 

PELA QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO 

PRAZO DE QUINZE DIAS. SORRISO, 10 de maio de 2018 DANILA 

TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO 

- MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001415-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR POSSER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL (EXECUTADO)

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (EXECUTADO)

CLAUDIR BUSSOLARO (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 
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Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002081-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA LIMA GUDIN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002081-69.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 7.300,70; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Parte Ré: 

REQUERIDO: PATRICIA LIMA GUDIN VISTOS. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não 

encartou aos autos os respectivos comprovantes de recolhimento 

referente às custas e taxa judiciária. Sendo assim, INTIME-SE a parte 

requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena de seu 

indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 

319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002162-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F MAGGI PISSOLLO E CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002162-18.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 168.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROTESTO (191)/[LIMINAR, 

Cancelamento de Protesto]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FABIO SOUZA PONCE Parte Ré: REQUERIDO: F MAGGI 

PISSOLLO E CIA LTDA - EPP VISTOS. Compulsando os autos verifico que 

a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não encartou aos 

autos os respectivos comprovantes de recolhimento referente às custas e 

taxa judiciária. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento 

das custas e taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do 

disposto no art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 42810 Nr: 5615-24.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADM.E ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PREZOTTO, ALCIDES GIROLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO RIBAS MICHELETO - 

OAB:2011/SC, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para retirar a carta precatória a fim de distribuir na 

Comarca de Xanxerê-SC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101732 Nr: 4624-38.2013.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A, CARDOSO E CORREA ADVOGADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PREIS CORREA - 

OAB:40.893-RS, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - OAB:10 604/MT, 

EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, 

ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:16.308-A

 DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 

resolvendo o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1. Declarar a 

inexistência do débito imputado na inicial, relacionado à parte requerida, 

relativamente ao contrato n.º 0000366639670, determinando a baixa 

definitiva do nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes 

pela aludida dívida, bem como junto ao registro público, confirmando a 

liminar de fls. 81 destes autos. 2. Condenar, solidariamente, os réus 

BANCO PANAMERICANO S/A e CARDOSO E CORREA ADVOGADOS ao 

pagamento da quantia R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 

morais, devidos em favor da parte autora, com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação válida (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e 

correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ). 

Condeno, ainda, os réus BANCO PANAMERICANO S/A e CARDOSO E 

CORREA ADVOGADOS ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% do 

valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Afasto a aplicação da multa diária especificada às fls. 81/verso, eis 

que a r. decisão não deixou claro que a incumbência da sustação do 

protesto cabia à parte requerida, mormente porque em casos semelhantes 

o cumprimento do ato se faz via ofício judicial. Transitada em julgado esta 

sentença, e nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, arquive-se. 

Havendo recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de suas 

contrarrazões e, na sequência, remetam-se os autos à instância superior, 

na forma do art. 1.010, § 3º, do NCPC. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100812 Nr: 3623-18.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCI LUDWIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art. 85, §8º do CPC, ficando contudo suspensa a cobrança, diante dos 

benefícios da AJG deferidos em favor do autor. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Não havendo irresignação recursal voluntária, 

certifique o trânsito em julgado da sentença e, após, promova o 

ARQUIVAMENTO destes autos mediante anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 41219 Nr: 4042-48.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADORE BIDOIA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIRA DA SILVA LOPES BIELESCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos e, face a 

decisão de fl. 71, que designei o dia 13 de JULHO de 2018, às 09 horas, 

para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105068 Nr: 8133-74.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI GARCIA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRTON DEPPNER, EUNICE DE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATE SIRLEI PETRY - 

OAB:RS/52830

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, reconhecendo a 

prescrição ao caso, resolvendo o mérito da presente demanda, na forma 

do art. 487, incisos I e II, do NCPC. CONDENO a parte autora ao pagamento 

das custas judiciais e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do 

artigo 82, § 2º, do NCPC, suspendendo, porém, a exigibilidade da 

cobrança, eis que defiro a gratuidade judiciária à requerente. Após o 

trânsito em julgado, nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, ao 

arquivo. Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 do 

NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 185082 Nr: 938-62.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO LIZIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ANTONIO MOLOSSI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13.094-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Considerando o teor da certidão de fls. 34, devolva-se a missiva, com 

as nossas homenagens.

2- Às providencias, cumprindo com celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 116843 Nr: 7754-02.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 

LTDA, ABILIO REIZ, CLEITON REIZ, DAIANNE TALISA PEREIRA REIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT

 VISTOS.

Inicialmente, tendo em vista que o valor atribuído aos bens penhorados é 

de 2015, manifestem as partes sobre a necessidade de nova avaliação. 

Caso positivo, proceda aos atos necessários à avaliação, subsequente, 

oportunize a manifestação das partes.

Não havendo impugnação ao valor da avaliação, caso que será certificado 

nos autos, desde já HOMOLOGO-A para que surta seus efeitos jurídicos. 

Desse modo, tendo em conta o propósito de aumentar o índice de 

eficiência das execuções judiciais, nomeio como leiloeiro judicial Oficial o 

Sr. FLARES AGUIAR DA SILVA, com endereço na Rua Ulisses Cuiabano, 

nº 135, Bairro Poção Cuiabá, Fone: (65) 3025-7500, CEP: 78.015-625, 

Cuiabá-MT.

A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) do valor da 

arrematação, devidos a partir da publicação do edital. Em caso de 

adjudicação, pagamento da dívida, desistência, acordo, renúncia ou 

remissão da dívida, o valor da comissão fica estabelecido em 2,5% (dois e 

meio por cento) sobre o valor da avaliação.

Em relação às condições de pagamento, consoante dicção do artigo 885 

do NCPC, a proposta de pagamento a vista terá preferência em relação à 

proposta de pagamento parcelado.

O pagamento parcelado se dará da seguinte forma, entrada de 30% (trinta 

por cento) do valor arrematado e o saldo devedor parcelado no máximo 

em 6 (seis) vezes.

 O Sr. Leiloeiro deverá cumprir fielmente as exigências dos artigos 884 e 

seguintes, devendo publicar edital não apenas na rede mundial de 

computadores, mas também em jornal de circulação, especialmente na 

região de localização do bem, deverá, ainda, proceder as intimações 

necessárias, para o fim de evitar futuras nulidades.

O(s) leiloeiro(s) nomeado(s) está(ão) autorizados a: a) constatar a atual 

situação do bem penhorado, bem como fotografá-lo, para melhor 

divulgação do ato, valendo a cópia assinada desta decisão como mandado 

de constatação; b) retirar os autos em carga da Secretaria, pelo prazo de 

24h antes da praça, devendo devolvê-los no mesmo prazo subsequente.

Intime-se. CUMPRA-SE, com observância das formalidades legais, 

expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 35642 Nr: 4763-34.2006.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12614-B, 

SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 

- OAB:7074/MT, VANESSA PELEGRINI - OAB:10059-MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 309, inciso III e art. 485, inciso IV, ambos do 

Novo Código de Processo Civil.Por conseguinte, REVOGO a liminar 

deferida às fls. 34/39.Condeno a parte requerente ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze 

por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 82, § 2º e artigo 85, 

ambos do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Lado outro, 

havendo recurso de apelação, intime-se a parte contrária para 

apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à instância 

superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106880 Nr: 9900-50.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLORES MARIA SCARIOT BOGONI, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A - BANCO PANAMERICANO 

S/A, PANAMERICANO DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627, KARLA PALOMA BUSATO - OAB:11775

 DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, 

resolvendo o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% do valor da condenação, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspendendo a 

exigibilidade da cobrança por se tratar de beneficiária da gratuidade 

judiciária. Transitada em julgado esta sentença, e nada mais sendo 

requerido no prazo de 15 dias, arquive-se. Havendo recurso, intime-se a 

parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, na 

sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112493 Nr: 4379-90.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Regina Padilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 Ante o exposto, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o 

na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, 

e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, determinando a restituição do bem à parte requerida, caso 

tal medida ainda não tenha se concretizado.Condeno a autora ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 90 do 

NCPC.Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se.Havendo apelação, proceda na forma do art. 

1.010 NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 108528 Nr: 1026-42.2014.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYNTHIA FURTADO FIGUEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVIDENCE BIJOUX E ACESSORIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, DECLARANDO 

EFETUADO O PAGAMENTO E EXTINTA A OBRIGAÇÃO que originou os 

protestos de fls. 11 e fls. 23, cujo valor atualizado encontra-se depositado 

em Juízo vinculado a este feito, razão pela qual DECLARO EXTINTO o feito 

com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

Confirmo a medida liminar de fls. 30.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma da legislação processual vigente. No 

entanto, considerando tratar-se de réu citado por edital, patrocinado por 

curador especial, fica isento do pagamento das verbas sucumbenciais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101989 Nr: 4912-83.2013.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON JOSE ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO KASSNER - 

OAB:18921 O, CARLA LAGEMANN GONÇALVES - OAB:15737-O/MT, 

JAURY TRINDADE CHALITO - OAB:15505-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, DECLARANDO 

EFETUADO O PAGAMENTO E EXTINTA A OBRIGAÇÃO referente ao 

cheque n° 850538, agência 1492-3, conta corrente 20.255-X, do Banco do 

Brasil S/A, no valor nominal nele inscrito (R$ 250,00), cujo valor atualizado 

encontra-se depositado em Juízo vinculado a este feito, razão pela qual 

DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC. Confirmo a medida liminar de fls. 28. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), 

na forma da legislação processual vigente. No entanto, considerando 

tratar-se de réu citado por edital, fica isento do pagamento das verbas 

sucumbenciais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111882 Nr: 3844-64.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, NELSON NED DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO DE OLIVEIRA SILVEIRA, 

COLONIZADORA FELIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIDE APARECIDA COCA DO 

NASCIMENTO - OAB:7.899

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições do art. 95 

CNGC (Provimento 41/2016/CGJ).

2- Declaro encerrada a instrução. Permaneçam os autos conclusos para 

sentença.

3- No demais saem os presentes intimados. Expediente necessário. 

Cumpra-se com celeridade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 112493 Nr: 4379-90.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Regina Padilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB 

FERREIRA - OAB:9845

 Vistos.

= SENTENÇA =

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por Aymoré 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face de Maria Regina 

Padilha, qualificados nos autos, alegando, em síntese, que a parte 

requerida celebrou contrato com cláusula expressa de alienação fiduciária 

em garantia sobre o bem descrito na inicial, na forma do Decreto-Lei n.º 

911/69. Diante do inadimplemento da devedora, requereu a busca e 

apreensão do veículo e posteriormente a consolidação da posse e 

propriedade do bem.

A inicial veio instruída com documentos (fls. 09/26).

Custas recolhidas às fls. 27/31.

Liminar deferida às fls. 32.

Às fls. 34 a parte autora pugnou pela desistência da ação.

Liminar cumprida às fls. 39/41, com apreensão do bem.

Às fls. 42 a parte autora reiterou o pedido de extinção do feito, com 

imediata restituição do veículo à autora.

Às fls. 43/46 a parte requerida apresentou manifestação pela restituição 

em dobro da quantia cobrada indevidamente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por Aymoré 

Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face de Maria Regina 

Padilha, qualificados nos autos. Sem delongas, o feito comporta imediata 

extinção, face ao pedido de desistência da parte autora.

Apesar de a medida liminar de apreensão do bem ter sido cumprida às fls. 

39/40 (em 24/07/2014), a parte autora já havia se manifestado pela 

desistência da ação às fls. 34 (em 10/07/2014), antes mesmo da citação 

da parte adversa, a qual ocorreu às fls. 41 (em 24/07/2014). Logo, sequer 

é necessária a anuência da parte requerida ao pedido de extinção do 

feito.

À despeito das alegações contidas em fls. 43/46, tenho que tal pretensão 
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deve ser formulada na via adequada, em ação autônoma, com ampla 

produção probatória para verificação de eventuais danos.

Ante o exposto, acolho o pedido de desistência da ação, homologando-o 

na forma do art. 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, 

e, em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil, determinando a restituição do bem à parte requerida, caso 

tal medida ainda não tenha se concretizado.

Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da causa, na 

forma do artigo 90 do NCPC.

Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se.

Havendo apelação, proceda na forma do art. 1.010 NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000425-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARTINS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que a perícia foi 

AGENDADA pelo perito judicial nomeado Dr. DANIEL ANGELO TARTARI, 

para o dia 06/06/2018 às 15h30min, Hospital 13 de Maio – setor de 

consultórios, Endereço: Avenida Brasil, 2346, Bairro Vila Romana, 

Sorriso/MT. CEP 78.890-00, devendo o periciado comparecer munido de 

documentos pessoais, carteira de trabalho e todos os exames, laudos e 

tratamentos realizados.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 95561 Nr: 7432-50.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para que junte aos autos, no prazo de 15 

dias, o cálculo das parcelas atrasadas e dos honorários advocatícios, 

observando que estes são devidos tão somente até a prolação da 

sentença (Súmula 111 do STJ), discriminando a forma de utilização dos 

juros e correção monetária, que deverá obedecer a fixada na sentença de 

fl. 94-vº.

Com a juntada do cálculo, diga o executado, no prazo de 15 dias.

Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC, observando as determinações acima.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 121120 Nr: 1-57.2015.811.0040

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERV.PÚBLICOS DO 

ESTADO MATO GROSSO-FESSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça pela parte 

exequente, razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar 

novamente a parte autora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 123225 Nr: 1327-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERV.PÚBLICOS DO 

ESTADO MATO GROSSO-FESSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente 

data, o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça pela parte 

exequente, razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar 

novamente a parte autora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 119773 Nr: 10262-18.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o autor encontra-se preso e sem previsão de ser 

colocado em liberdade (fls. 79-80), determino o sobrestamento do feito até 

ulterior concessão de liberdade provisória ao requerente, o que deverá 

ser comunicado pelo seu procurador nos autos.

Comunicada a soltura, façam-me os autos conclusos para designação de 

perícia médica.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 179611 Nr: 8881-67.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA 

ESTRUTURA DE TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, considerando que não é competência deste Juízo analisar 

acerca do deferimento, ou não, da Justiça Gratuita à parte, mas sim o 

Juízo deprecante, revogo a última parte do segundo parágrafo da decisão 

de fl. 58, no que concerne à Justiça Gratuita.

 Considerando que não há nos autos informação acerca do deferimento, 

ou não, da Justiça Gratuita à parte autora, oficie-se ao Juízo deprecante, 

encaminhando cópia das manifestações de fls. 75-76 e 82-85, a fim de 

que informe a este Juízo qual a parte arcará com o valor dos honorários 

periciais de fls. 67-69.

Sem prejuízo, manifeste-se o perito judicial quanto a proposta de 

honorários de fl. 76, subentendendo o silêncio como concordância tácita, 

com o que deverá ser intimada a parte para depósito judicial dos 

honorários periciais, no prazo de 10 dias.

Após, intime-se o perito judicial para que dê início aos trabalhos, nos 

termos da decisão de fls. 58.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 159100 Nr: 8651-59.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GASPAR EMPREENDIMENTOS AGROPEC.IND.COMERCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Matheus Silva Bilhar - 

OAB:13412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração manejados pelo executado, sob a 

alegação de contradição na sentença de fls. 101, com relação à 

condenação em honorários advocatícios de sucumbência, visto que o 

contribuinte que adere ao programa de recuperação fiscal, caso do 

embargante, e renuncia as demandas judiciais fica desobrigado ao 

pagamento de honorários sucumbenciais (fls. 102-106).

É o relatório. Decido.

Trata-se de embargos de declaração com efeito infringente, com o 

propósito de reanalisar premissas e argumentos apresentados.

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos e, no mérito, lhes DOU PROVIMENTO.

Isso porque, nos termos do artigo 5º, caput, da Lei 13496/2017, é requisito 

para adesão ao REFIS a desistência das ações judiciais que discutam os 

créditos tributários objetos do parcelamento.

In casu, apesar de não haver a desistência expressa dos embargos à 

execução fiscal, o mesmo foi extinto SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante a 

perda do interesse processual, dada a informação acerca da adesão ao 

REFIS, com o que deve ser aplicado o disposto no §3º do artigo 5º da Lei 

13496/2017, exonerando-se o autor do pagamento de honorários.

Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, e lhes DOU PROVIMENTO, para 

extirpar a condenação do autor em honorários advocatícios, nos termos 

do artigo 5º, §3º, da Lei 13.496/2017, mantendo-se, no mais, a sentença 

tal como lançada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 55149 Nr: 5421-53.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIA TEREZINHA MEIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte excipiente alega que não há valores a título de parcelas 

atrasadas, bem como ser devido o valor de R$306,83 a título de 

honorários advocatícios.Compulsando a sentença de fls. 143, verifica-se 

que o INSS foi condenado a implantação do benefício de aposentadoria 

por invalidez desde 14/04/2008, data da indevida cessação do benefício, 

porém, o E. TRF1 acolheu parcialmente o recurso de apelação interposto 

pelo INSS, alterando a DIB, fixando-a a data do laudo médico judicial, que, 

no caso, se deu em 09/07/2013 (protocolo à fl. 134).Tendo a parte autora 

recebido benefício de auxílio-doença sobre o salário mínimo desde 

18/01/2012 (fl. 179), o qual foi convertido em aposentadoria por invalidez 

em 01/08/2016, não há que se falar em execução de valores retroativos, 

eis que, como sobredito, a DIB da aposentadoria por invalidez foi fixada 

em 09/07/2013 (fls. 134/172), data em que outro benefício (auxílio-doença 

já vinha sendo recebido, inclusive no mesmo valor.No que toca aos 

honorários advocatícios, os mesmos são devidos da DIB (09/07/2013) até 

a prolação da sentença, que se deu em 11/10/13 (fl. 144), nos exatos 

termos do cálculo de fl. 194-vº, apresentado pelo INSS.Assim, ACOLHO A 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta pelo INSS, declarando como 

inexistentes valores devidos de parcelas atrasadas, homologando os 

cálculos de fls.194-vº, no que toca aos honorários advocatícios.Condeno 

o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

executada, que fixo em R$6.000,00, nos termos do art. 85, do NCPC.Após 

preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, 

observando as determinações acima.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 86724 Nr: 6189-08.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE BEVILAQUA MARTINS GAZOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERNANDO MARTINS 

BARALDI - OAB:8970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve acordo realizado entre as partes quanto aos 

valores das parcelas atrasadas e dos honorários advocatícios (fl. 92), 

determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), a expedição 

de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes 

do NCPC, observando os referidos valores, os quais serão atualizados 

automaticamente pelo sistema de pagamentos do TRF1 (fl. 113).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 108316 Nr: 822-95.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOC. DOS SERV. SOR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

GUEIBI LEAL PERONDI - OAB:13.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE GONÇALVES 

IZIDORIO - OAB:13.194/MT

 Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, reconheço como inexistentes os valores executados pelo 

exequente a título de parcelas atrasadas. Quanto aos honorários 

advocatícios dos autos principais, estes devem ser calculados sobre 10% 

das parcelas devida e já pagas, da data fixada como início do benefício 

até a prolação da sentença.Com a juntada do cálculo, diga o executado, 

no prazo de 15 dias.Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), 

ficam os cálculos dos honorários advocatícios a serem apresentados 

homologados e, expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC, observando as determinações 

acima.Condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em R$25.000,00, nos termos do artigo 85 do NCPC, 

devidos ao patrono da parte executada.No caso de beneficiário da justiça 

gratuita, a exigibilidade dos honorários advocatícios deverá ser suspensa 

nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 61767 Nr: 5060-02.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EITOR MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Antes de analisar o cumprimento de sentença, oficie-se à EADJ para 

implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, concedido em 

sentença, no prazo de 30 dias.

 Na sequência, intime-se a parte autora para ratificar ou retificar os 

cálculos já apresentados, utilizando a RMI a ser fixada quando da 

implantação do benefício.

Com a juntada do cálculo, diga o executado, no prazo de 15 dias.

Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), ficam os cálculos a 

serem apresentados homologados e, expeça-se Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, 

observando as determinações acima.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 61906 Nr: 5198-66.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 282 de 1154



 PARTE AUTORA: DIVINO APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão retro, desconstituo o perito anteriormente nomeado e 

nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. LUIZ AFONSO DIAS 

MATOS, neurocirurgião, o qual poderá ser localizado na Av. dos Ingas, 

sala 10, n. 2247, Jd. Maringá, Sinop/MT, CEP 78556252, o qual servirá 

escrupulosamente e independentemente de compromisso, a fim de realizar 

a perícia indireta nos autos.

Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 305/2014 do CJF que 

dispõe, entre outros, sobre os procedimentos relativos aos pagamentos 

de honorários de peritos, em casos de assistência judiciária gratuita, no 

âmbito da justiça, determina a fixação dos honorários periciais será 

limitado ao valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo o Juiz 

ultrapassar até 03 (três) vezes do valor estabelecido.

 Por sua vez, Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos 

honorários periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor 

estabelecido.

 Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com 

tal realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela Justiça Federal.

Faculto às partes no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, § 

1º, II e III, do NCPC a indicação de assistente técnico e apresentação de 

quesitos, se estes já não tiverem sido apresentados.

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC.

Intime-se o perito para designar dia e horário para realização da perícia, 

comunicando nos autos com antecedência mínima de 15 dias.

Aportando aos autos o laudo (pericial), intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 153026 Nr: 5429-83.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFN-INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, 

CANDIDO CARNEIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GRALHA SILVA - 

OAB:36474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução fiscal manejada por CFN INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

tendo o embargante/executado informado, às fls. 100-101 da execução 

fiscal correlata (cód. 45325), que aderiu ao REFIS instituído pela Lei 

10433/2016.

É o relatório. Decido.

Pois bem, nos termos do artigo 4º, §3º, da Lei 10433/2016, a assinatura do 

termo de confissão e parcelamento do débito implica em renúncia ao direito 

sobre o qual se fundam eventuais ações impugnativas do crédito 

tributário, ou seja, a renúncia/desistência é requisito para obtenção dos 

benefícios do REFIS.

Posto isso, JULGO o presente processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos dos art. 487, inciso III, alínea “c”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Condeno o embargante ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios à parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor pela qual as 

CDAs, discutidas nos presentes autos, foram liquidadas com os 

descontos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 84362 Nr: 3595-21.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ERASMO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

MAURO MEAZZA - OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que a diferença existente entre os 

cálculos do INSS, às fls. 241-243, relativos às parcelas atrasadas, e da 

parte autora às fls. 214, se dá tão somente pelos índices diferentes 

utilizados pelas partes, sendo o correto o da parte autora, eis que 

calculado de acordo com os índices constantes no Acórdão de fls. 

200-201 (Manual de Cálculos da JF).

Sendo assim, quanto aos cálculos devidos à parte exequente, homologo 

os de fls. 214 e determino, após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 

12.431/11), a expedição de Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos 

do art. 535 e seguintes do NCPC.

No que toca aos cálculos dos honorários advocatícios de fls. 253-254, 

verifico que os mesmos encontram-se incorretos, eis que não foram 

calculados sobre 10% dos valores devidos ao exequente.

Isso porque, pela simples leitura da relação de créditos de fls. 208-209, é 

possível divisar que a RMI da parte autora é calculada sobre o salário 

mínimo, devendo os honorários advocatícios ser, do mesmo modo, 

calculados sobre 10% das parcelas devidas ao exequente, sobre o 

salário mínimo, da DIB até a prolação da sentença.

Sendo assim, intime-se o procurador da exequente para apresentar novos 

cálculos dos honorários advocatícios, nos termos da determinação acima.

Com a juntada do cálculo, diga o executado, no prazo de 15 dias.

Após preclusão (art. 34, §1º da Lei n. 12.431/11), ficam os cálculos a 

serem apresentados homologados e, expeça-se Precatório/RPV, 

conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, 

observando as determinações acima.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 163095 Nr: 11035-92.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO ALVES VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E HUMANO - INDSH, ONKOS - SERVIÇOS DE CIRURGIA E 

ONCOLOGIA LTDA, PEDRO DE ARRUDA FONTES JUNIOR, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA DA CRUZ - 

OAB:15.918/MT, JOSENIR TEIXEIRA - OAB:OAB/SP 125.253, TALITHA 

LAILA RIBEIRO - OAB:14887

 Vistos etc.

Ante o pleito de fls. 942-954, oficie-se ao Hospital Regional de Sorriso 

para que encaminhe informações acerca da quantidade de cirurgias 

realizadas pelos autores (Renato e Élio) e pelos médicos concursados que 

foram contratados pela ONKOS, no período de 04/2012 à 10/2015; 

quantidade de cirurgias realizadas pela ONKOS no período de 04/2012 a 

10/2015, os respectivos horários de realização, o profissional 

responsável pela sua realização, bem como das escalas de plantão de tal 

período; controle de jornada dos autores e dos médicos concursados que 

foram contratados pela ONKOS; informações da existência de metas a 

serem cumpridas pelos médicos contratados pela ONKOS, consignando o 

prazo de noventa dias para resposta ou justificativa acerca da 

impossibilidade de fazê-lo.

Registre-se, ainda, no ofício a desnecessidade de encaminhamento de 

prontuários médicos ou outros documentos comprobatórios, sobretudo 

ante a possibilidade de divulgação de informações que vulnerariam direitos 

individuais de terceiros (nomes, dados pessoais, tipo de procedimento 
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cirúrgico, etc.), os quais seriam irrelevantes ao deslinde da causa, aliado 

ao fato de que dificultariam sobremaneira a análise deste feito e seu 

conexo que já contam com mais de mil páginas.

No mais, INDEFIRO os requerimentos insertos nas alíneas “d”, “e”, “f”, “g” e 

“h”, de fls. 953-954, visto que eventual irregularidade/nulidade no contrato 

firmado entre INDSH e ONKOS/ONKOS e ESTADO DE MATO GROSSO não 

tem qualquer relevância na discussão travada neste feito, eis que não tem 

reflexos na relação jurídica havida entre o autor e a ONKOS.

Vindo aos autos os documentos ou justificada a impossibilidade de 

fazê-lo, dou por finda a instrução processual e converto as alegações 

finais em memoriais a serem apresentadas no prazo sucessivo de quinze 

dias, na seguinte ordem: AUTOR, ONKOS e PEDRO, INDSH e ESTADO DE 

MATO GROSSO.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 162808 Nr: 10816-79.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIO JOÃO JASKULSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E HUMANO - INDSH, ONKOS - SERVIÇOS DE CIRURGIA E 

ONCOLOGIA LTDA, PEDRO DE ARRUDA FONTES JUNIOR, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANDRE TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605, JOSENIR TEIXEIRA - OAB:125253

 Ante o pleito de fls. 583-596, oficie-se ao Hospital Regional de Sorriso 

para que encaminhe informações acerca da quantidade de cirurgias 

realizadas pelos autores (Renato e Élio) e pelos médicos concursados que 

foram contratados pela ONKOS, no período de 04/2012 à 10/2015; 

quantidade de cirurgias realizadas pela ONKOS no período de 04/2012 a 

10/2015, os respectivos horários de realização, o profissional 

responsável pela sua realização, bem como das escalas de plantão de tal 

período; controle de jornada dos autores e dos médicos concursados que 

foram contratados pela ONKOS; informações da existência de metas a 

serem cumpridas pelos médicos contratados pela ONKOS, consignando o 

prazo de noventa dias para resposta ou justificativa acerca da 

impossibilidade de fazê-lo. (....) Vindo aos autos os documentos ou 

justificada a impossibilidade de fazê-lo, dou por finda a instrução 

processual e converto as alegações finais em memoriais a serem 

apresentadas no prazo sucessivo de quinze dias, na seguinte ordem: 

AUTOR, ONKOS e PEDRO, INDSH e ESTADO DE MATO GROSSO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 149091 Nr: 3678-61.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não concordou 

com o laudo pericial judicial acostado aos autos, pugnando pela realização 

de nova perícia, se comprometendo a arcar com as custas da mesma.

Assim, considerando que o § 5º do artigo 98 do NCPC flexibiliza a 

concessão da gratuidade da justiça a alguns atos processuais, oportunizo 

a parte autora a recolher, o valor dos honorários periciais (R$300,00), no 

prazo de 15 dias, sob pena de preclusão, a fim de ser realizada nova 

perícia nos autos.

Havendo o recolhimento dos honorários periciais pela parte autora, fica 

desde já nomeado, para atuar como expert deste Juízo, o Dr. DANIEL 

ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila 

Romana, Sorriso/MT, o qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso.

 Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) perito(a) a indicar data, 

hora e local da realização, no prazo de 15 dias, comunicando este juízo 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para fins de intimação das 

partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo máximo de 15 (quinze) 

dias após a realização do exame.

Apresentado o laudo, independentemente de intimação, poderão os 

assistentes técnicos apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC.

 Não havendo o recolhimento dos honorários no prazo de 15 dias, 

voltem-me os autos conclusos para julgamento do feito, no estado em que 

se encontra.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 40322 Nr: 3137-43.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR EMPREENDIMENTOS 

AGROPEC.IND.COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13.602, DANIELA HOFFMAN ZAMBENEDETI - OAB:13461-A/MT, 

Tiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A, VINICIUS DIOGO 

SCHIRMER DE PAULA - OAB:15.079/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, proceda-se com o necessário para correção da numeração 

das folhas deste feito, a partir da folha seguinte a 377, equivocadamente 

numerada como sendo a página 338.

Intime-se o executado para, no prazo de cinco dias, trazer aos autos 

prova da propriedade do imóvel ofertado em substituição aos veículos 

penhorados (fls. 374-v).

Após, dê-se vistas a exequente para manifestação em cinco dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 160753 Nr: 9549-72.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ BARCELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN - 

OAB:9602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nesta data o processo principal foi extinto em razão do pagamento da 

execução fiscal pelo executado.

Nesta seara, verifica-se que houve a perda do objeto desta lide, visto a 

extinção dos autos principais, assim, nos termos artigo 485, inciso VI do 

NCPC, JULGO EXTINTO o presente feito, pela perda do objeto.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as respectivas 

baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sorriso/MT, 16 de janeiro de 2017.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003824-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - 014.853.521-69 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Arlei Boff (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 

PRAZO: 30 DIAS AUTOS N.º 1003824-85.2016.811.0040 AÇÃO: 

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO EXEQÜENTE(S): MUNICIPIO DE SORRISO/MT EXECUTADO(A, 
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S): ARLEI BOFF CITANDO(A, S): ARLEI BOFF , ATUALMENTE EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/12/2016 

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.658,09 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo 

MUNICÍPIO DE SORRISO em face de Arlei Boff, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO 

DÉBITO: R$ 3.658,09 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) 

executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 

30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. Eu, Sueli Riffel, digitei. 

Sorriso - MT, 05 de maio de 2018. Rosilene Machado Antunes Gestora 

Judiciária SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 35458400

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Número do Processo: 

1000974-87.2018.8.11.0040, : Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, MULTA COMINATÓRIA / ASTREINTES, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, BASE DE CÁLCULO, CÁLCULO DE 

ICMS "POR DENTRO", EXCLUSÃO - ICMS, FATO GERADOR/INCIDÊNCIA, 

JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ICMS/ 

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA]. REQUERENTE: WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Considerando a decisão 

prolatada nos autos dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 

1.163.020/RS, pelo Relator Ministro Herman Benjamin, em trâmite no 

Superior Tribunal de Justiça, bem como considerando que também se 

discute no presente feito a "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS", 

verifico que é o caso de se determinar a SUSPENSÃO deste feito até 

julgamento definitivo daquele Tribunal, conforme determinado pelo ministro 

Relator e orientação do E. Tribunal de Justiça deste Estado (Ofício Circular 

nº 3272/2017-DJA). Assim sendo, permaneçam os autos na Secretaria até 

o julgamento dos recursos. Após, colha-se manifestação das partes e 

retornem conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003377-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CORMERINA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1003377-97.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou 

fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de 

intimar o advogado da parte reclamante para se manifestar nos auto, 

referente a petição da executada.Sorriso/MT, 10 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001116-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIZA LETICIA DAMAS XAVIER DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº PJEC 1001116-28.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, INFOJUD, 

RENAJUD, para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 10 de maio de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002193-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DOS SANTOS AGUIAR (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº PJEC 1002193-72.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, INFOJUD, 

RENAJUD, para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 10 de maio de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002008-34.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY SILVA SANTOS (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº PJEC 1002008-34.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, INFOJUD, 

RENAJUD, para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 10 de maio de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000912-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON COLELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOURA OAB - MT0016233A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINTON KEMPFER MOREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº PJEC 1000912-18.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 
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impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, INFOJUD, 

RENAJUD, para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 10 de maio de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010172-68.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE JESUS GONCALVES (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº PJEC 8010172-68.2014.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, INFOJUD, 

RENAJUD, para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 10 de maio de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010386-88.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINEIA ISABEL HANKE GUND (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº PJEC 8010386-88.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, INFOJUD, 

RENAJUD, para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 10 de maio de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010685-70.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLENE MASCKIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA PAULO ABRAAO (EXECUTADO)

FIDELCINO ALVES FERNANDES JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

PEDRO IVO CARVALHO DUARTE OAB - MT0005074A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº PJEC 8010685-70.2013.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, INFOJUD, 

RENAJUD, para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 10 de maio de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010787-92.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L L BARBOZA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO ROCHA SILVA (EXECUTADO)

MOBILE 2000 LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HEBERT DA SILVA FONSECA OAB - MG78575 (ADVOGADO)

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo: 

8010787-92.2013.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte executada da 

Penhora Online realizada, para querendo se manifestar, conforme r. 

despacho a seguir transcrito: ... II - A penhora será processada em 

conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC.III - Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. Elite Capitanio, 

Gestora Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000890-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEY PEREIRA BRAGA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

JULIUS DIOGO KREUTZ (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000890-57.2016.8.11.0040 AUTOR: CLAUDINEY PEREIRA BRAGA RÉU: 

JULIUS DIOGO KREUTZ, DETRAN - MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

junho de 2018, às 15h30min. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC. III - Considerando que a situação noticiada 

no Id. 3024236 possivelmente não mais persiste, intime-se a Defensoria 

Pública para requerer o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010993-72.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI LANZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LANZ OAB - MT16425/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI LUIZ SGANDERLA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

VANDER CEZAR MENDONCA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIO CESAR PATZER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO Nº PJEC 8010993-722014.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, INFOJUD, 

RENAJUD, para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 10 de maio de 2018. Elite Capitanio, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 286 de 1154



Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004583-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAVI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBLE AGRI TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

NOBLE BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO BENETTI TIMM OAB - RS37400 (ADVOGADO)

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1004583-15.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: NAVI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME 

REQUERIDO: NOBLE AGRI TRANSPORTES LTDA, NOBLE BRASIL S.A. I - 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 

2018, às 14h40min. II - Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, 

a parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004583-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAVI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBLE AGRI TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

NOBLE BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO BENETTI TIMM OAB - RS37400 (ADVOGADO)

RAFAEL BICCA MACHADO OAB - SP0354406A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Numero do Processo: 1004583-15.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: NAVI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME 

REQUERIDO: NOBLE AGRI TRANSPORTES LTDA, NOBLE BRASIL S.A. I - 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 

2018, às 14h40min. II - Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, 

a parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005083-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER Parte Ré: REQUERIDO: QUALYCARE 

SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA I - Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de junho de 2018, às 

17h. II - Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de 

que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, a 

parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005083-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

 

DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER 

Parte Ré: REQUERIDO: QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA I - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de junho de 2018, às 17h. II - Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002088-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOUSA GUIMARAES (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº PJEC 1002088-32.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, INFOJUD, 

RENAJUD, para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 10 de maio de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010794-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MIRANDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BARBOZA ROCHA OAB - MT0019067A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº PJEC 8010794-79.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, INFOJUD, 

RENAJUD, para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar da intimação desta, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso/MT, 10 de maio de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005083-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA OAB - MT21160/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ELISEU DE SOUZA SILVA (TESTEMUNHA)

ANDREIA CARVALHO SOUZA (TESTEMUNHA)

SUELI RIBEIRO DOS SANTOS SAVARIS (TESTEMUNHA)
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DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER 

Parte Ré: REQUERIDO: QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E 

ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA I - Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de junho de 2018, às 17h. II - Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000514-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURY ANTONIO BERRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE MELLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000514-03.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 20.300,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LAURY ANTONIO BERRES Parte Ré: REQUERIDO: DANIEL 

DE MELLO I - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

junho de 2018, às 17h30min. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC. SORRISO, 6 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito Jacob Sauer

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000514-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURY ANTONIO BERRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL DE MELLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Processo: 1000514-03.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 

20.300,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LAURY ANTONIO BERRES Parte Ré: REQUERIDO: 

DANIEL DE MELLO I - Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 12 de junho de 2018, às 17h30min. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC. SORRISO, 6 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito Jacob Sauer

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ARRUDA FONTES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALVES VILASBOAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 1001763-23.2017.8.11.0040 (O) I – Em atenção ao 

postulado no Id. 10324644, defiro a redesignação da audiência de 

conciliação, devendo ser providenciada pela Secretaria, seguindo data 

estabelecida de forma automática pelo sistema PJE. II – Intimem-se, com as 

advertências legais. Sorriso/MT, 26 de outubro de 2017. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ARRUDA FONTES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALVES VILASBOAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Processo: 1001763-23.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 

30.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO DE ARRUDA FONTES JUNIOR Parte 

Ré: REQUERIDO: RENATO ALVES VILASBOAS I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 2018, às 14h. II - 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC. SORRISO, 9 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003570-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ODERDENGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DA SILVA SOUSA (REQUERIDO)

ALEXANDRE LAIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003570-78.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ACIDENTE 

DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VILMAR ODERDENGE Parte Ré: REQUERIDO: 

ALEXANDRE LAIER, MARILENE DA SILVA SOUSA I - Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 2018, às 14h20min. II - 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC. SORRISO, 9 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003570-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ODERDENGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DA SILVA SOUSA (REQUERIDO)

ALEXANDRE LAIER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Processo: 1003570-78.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 

35.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VILMAR ODERDENGE Parte Ré: 

REQUERIDO: ALEXANDRE LAIER, MARILENE DA SILVA SOUSA I - Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 2018, às 

14h20min. II - Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, 

cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) 

cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, a 

parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC. 

SORRISO, 9 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001570-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BORGES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAVAO TRANSPORTES - EIRELI ''EM RECUPERACAO JUDICIAL'' - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SOARES SULAS OAB - MT0008455A-O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo: 

1001570-42.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte executada da 

Penhora Online realizada, no valor de R$ 4.702,61 (quatro mil, setecentos 

e dois reais, sessenta e um centavos), para querendo se manifestar, 

conforme r. despacho a seguir transcrito: ... II - A penhora será 

processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente que havendo bloqueio de valores, o feito passará a tramitar 

na triagem “urgentes”, oportunizando-se manifestação à parte devedora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação desta decisão, 

conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC.III - Decorrido o prazo 

assinalado no item “II”, com manifestação da parte executada, retornem 

conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á a indisponibilidade dos 

valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, § 5º, do NCPC, 

devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de Depósitos 

Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, iniciando o 

decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a parte 

executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o prazo para 

impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do prazo 

estabelecido no item “II”, independente de nova intimação. Elite Capitanio, 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002087-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELI LUTZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS OAB - MT15741/O (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1002087-13.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INSCRIÇÃO / 

DOCUMENTAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: KATIELI LUTZ Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SORRISO I - Designo para audiência de instrução e julgamento o dia 26 de 

junho de 2018, às 15h30min. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se 

requerimento nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - 

Consignem-se no mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos 

dispositivos da Lei nº 9.099/95. IV - Cumpra-se com urgência, de forma a 

viabilizar a observância ao prazo estabelecido no art. 7º da Lei n. 

12.153/09. SORRISO, 18 de abril de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003522-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1003522-22.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 

47.004,22; Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289)/

[PAGAMENTO ATRASADO / CORREÇÃO MONETÁRIA, PRORROGAÇÃO, 

ESPÉCIES DE CONTRATOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - EPP Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT I - Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 26 de junho de 2018, às 16h. II - Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no mandado as 

advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. 

IV - Cumpra-se com urgência, de forma a viabilizar a observância ao 

prazo estabelecido no art. 7º da Lei n. 12.153/09. SORRISO, 18 de abril de 

2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004986-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI LERMENN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004986-81.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[FORNECIMENTO DE ÁGUA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: FRANCINEI LERMENN Parte Ré: REQUERIDO: 

AGUAS DE SORRISO S.A. I - Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26 de junho de 2018, às 17h. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC. SORRISO, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito Jacob Sauer

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003402-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR PEREZ XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONE ROTH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003402-76.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ALDEMIR PEREZ XAVIER 

REQUERIDO: JONE ROTH Trata-se de reclamação proposta por ALDEMIR 

PEREZ XAVIER em face de JONE ROTH, em que relata a reclamante que é 

credora da reclamada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

representadas por meio Cheque. Citada a reclamada, a mesma não 

apresentou contestação, bem como não compareceu à audiência de 
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conciliação. No mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, 

da Lei 9.099/95. É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, nos 

termos do art. 330, I, do CPC, já que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. A reclamada foi citada de forma eficaz conforme 

preceitua o Enunciado 5 do FONAJE, contudo, sequer demonstrou 

interesse em participar ativamente dos atos processuais, deixando de 

comparecer à audiência de conciliação e apresentar contestação, diante 

do que declaro a revelia, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95. É da 

literalidade de tal comando normativo que a revelia acarreta a presunção 

de veracidade dos fatos alegados pela reclamante, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos. Ou seja, “essa presunção não é absoluta, 

podendo ser afastada se da análise das provas carreadas aos autos o 

Magistrado obtiver conclusão diferente do que alega o requerente” 

(Apelação Cível do Juizado Especial nº 20141310050527 (864375), 3ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Robson 

Barbosa de Azevedo. j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015). A presunção, não 

obstante, deve prosperar neste feito, isso porque a dívida alegada está 

comprovada pelos cheques, juntado no Id. 8762901. Ante o exposto, 

apresento o projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTE O 

PEDIDO, para o efeito de condenar a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, e acrescido de juros 

legais, a partir da data da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido 

das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada 

requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no 

art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. . JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 19 de dezembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004986-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI LERMENN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Processo: 1004986-81.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 

12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[FORNECIMENTO DE ÁGUA, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: FRANCINEI LERMENN Parte Ré: 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - Designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 26 de junho de 2018, às 17h. II - Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC. SORRISO, 19 de abril de 2018. 

Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005254-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005254-38.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO (1107)/[FORNECIMENTO DE 

ÁGUA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LINDALVA 

SILVA TEIXEIRA Parte Ré: REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 

2018, às 17h30min. II - Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, 

a parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC. 

SORRISO, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005254-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ERALDO DE OLIVEIRA XAVIER (TESTEMUNHA)

MARCOS FERNANDES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

FRANCISCO LEITE (TESTEMUNHA)

 

DESPACHO Processo: 1005254-38.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 

15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO 

(1107)/[FORNECIMENTO DE ÁGUA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LINDALVA SILVA TEIXEIRA Parte Ré: REQUERIDO: AGUAS 

DE SORRISO S.A. I - Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 26 de junho de 2018, às 17h30min. II - Intimem-se as partes para 

comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, 

até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação. Havendo 

necessidade de intimação, a parte interessada deverá observar o 

disposto no art. 455 do NCPC. SORRISO, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito Jacob Sauer

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005447-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CARLET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Processo: 1005447-53.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 

14.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SONIA 

MARIA CARLET Parte Ré: REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 

2018, às 16h30min. II - Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, 

a parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC. 

SORRISO, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005447-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CARLET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

DESPACHO Processo: 1005447-53.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 

14.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SONIA 

MARIA CARLET Parte Ré: REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 

2018, às 16h30min. II - Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação. Havendo necessidade de intimação, 

a parte interessada deverá observar o disposto no art. 455 do NCPC. 

SORRISO, 19 de abril de 2018. Juiz(a) de Direito Jacob Sauer

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000754-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BORGES BRIZOLA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 08:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 08:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002372-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA TEREZA BARBOSA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

CARINA TEREZA BARBOSA DA CONCEICAO COSTA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Forte no art. 320 do NCPC, c/c art. 

4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes documentos: a) 

Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000916-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS IVAN MARAFIGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000916-84.2018.8.11.0040 EXEQUENTE: DIEGO PIVETTA EXECUTADO: 

DOUGLAS IVAN MARAFIGA Não acostado ao feito qualquer cártula com 

força executiva, recebo a inicial como reclamação. Retifique-se a 

autuação para constar como processo de conhecimento, e na sequência, 

proceda ao agendamento da audiência de conciliação via Sistema PJE. 

Após, cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a reclamante.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000639-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE ARAUJO TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GOMES TORRES DE SA (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

1000639-68.2018.8.11.0040 AUTOR: FRANCISCA DE ARAUJO TORRES 

RÉU: MARIA DE FATIMA GOMES TORRES DE SA I - Designe a Secretaria 

audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE. II – 

Após, cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010933-65.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIN SHUNJI NAKAMURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: ALAIN 

SHUNJI NAKAMURA Tendo em vista audiência de conciliação já designada 

no evento n. 14205627, cite-se a parte reclamada via oficial de justiça nos 

termos postulado, observando o endereço informado no Id. 11903546, e 

intime-se a parte reclamante, com as advertências legais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003791-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO ALTO CELESTE 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW Parte Ré: REQUERIDO: ASSOCIACAO DO 

PROJETO DE ASSENTAMENTO ALTO CELESTE Solicitem-se informações 

acerca da carta precatória expedida no Id. 10163186, com o retorno da 

missiva, intime-se a parte reclamante para no prazo de 05(cinco) dias 

manifestar-se. Em seguida, retornem os autos conclusos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003799-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DE ARAUJO FELIX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW Parte Ré: REQUERIDO: LUANA DE ARAUJO 

FELIX Indefiro o pedido de consulta aos órgãos conveniados e expedição 

de ofício para a pesquisa do atual endereço da parte reclamada, isso 

porque é curial que se trata de providência a cargo da parte interessada 

(art. 14, I, da Lei n. 9.099/95), não tendo sido demonstrado nos autos que 

a parte reclamante tenha esgotado todos os meios possíveis para 

localização da reclamada, a fim de se desincumbir de tal ônus. Limitou-se, 

meramente a postular ao Juízo consulta aos órgãos conveniados. 

Destarte, intime-se a parte autora para manifestar sobre os rumos da 

ação, em 05 (cinco) dias, apresentando o endereço atualizado da 

reclamada, sob pena de extinção (art. 485, III, do NCPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e renove-se a conclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000639-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE ARAUJO TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA GOMES TORRES DE SA (RÉU)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 08:40 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WILIAN LOPES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 09:00 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001172-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CINTHIA TEREZINHA MACENA ANHAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 09:10 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003131-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES RUBIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE LIMA TORRES OAB - RO5714 (ADVOGADO)

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1003131-67.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: EDSON ALVES RUBIM REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS 

DE RONDONIA SA CERON Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por EDSON ALVES 

RUBIM em face da ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA – CERON 

S.A., alegando, em suma, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, providenciado pela reclamada. 

Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com a reclamada, 

apta a justificar a inscrição, pois o suposto débito cobrado venceu em 

06/07/2016, sendo que deixou de residir no Estado de Rondônia há mais 

de três anos. Postulou a declaração de inexistência da dívida, bem como a 

reparação pelos danos morais suportados. A parte reclamada, por seu 

turno, alegou que não há ato ilícito por ela praticado e que o débito se 

refere à ausência de transferência da titularidade do imóvel por parte do 

reclamante, o que foi regularizado após a propositura desta ação. A 

conciliação resultou infrutífera. Passo a decidir. A lide comporta julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, já 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Analisados 

os argumentos das partes e a prova produzida, tenho que o pedido 

merece prosperar em parte. Inicialmente, sabe-se que a prestação do 

serviço de fornecimento de energia elétrica deve se dar mediante contrato 

realizado entre a concessionária e o consumidor, sendo este a pessoa 

que faz a solicitação e se beneficia dos préstimos, assumindo, por 

conseguinte, as responsabilidades contratuais e legais. Desse modo, os 

débitos decorrentes da prestação dos serviços devem ser cobrados do 

beneficiário direto, não podendo, pois, prejudicar terceiros, ainda que seja 

o próprio proprietário do imóvel, uma vez que tal obrigação não se reveste 

de natureza propter rem. No caso, a documentação que acompanha a 

inicial demonstra que a parte reclamante não é responsável pelo débito 

impugnado, uma vez que não mais residia na unidade geradora do 

consumo de energia. Esse fato pode ser comprovado, especialmente, pela 

declaração do Sr. Neri Pereira Gomes, proprietário do imóvel em que o 

reclamante alugava nesta cidade, o qual afirma que o reclamante reside na 

Comarca de Sorriso-MT desde 15-4-2014 (Id. 8265295), corroborada com 

as diversas notas fiscais juntadas nos autos que comprovam o exercício 

de atividade empresarial pelo reclamante nesta cidade (Id. 8265267). No 

entanto, não é possível responsabilizar a concessionária/reclamada pela 

inscrição do nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito 

por existência de inadimplemento que não lhe compete quando este não 

demonstrou, de forma efetiva, que realizou a comunicação da mudança de 

endereço. Aliás, a Resolução n. 414/2010/ANEEL, que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada 

e consolidada, dispõe em seu art. 70, inciso I: “Art. 70. O encerramento da 

relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer 

quando houver: I – solicitação do consumidor;” Neste contexto, sabe-se 

que o pressuposto para o dever de indenizar, conforme estabelece o art. 
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927 do Código Civil, consiste na prática de ato ilícito. Para que exista o 

dever de reparar, se faz necessária a existência de um dano decorrente 

daquele ato ilícito. É possível afirmar que o ato ilícito, que é requisito 

essencial no dever de indenizar, não restou demonstrado no presente 

caso, situação que enseja a improcedência da pretensão reparatória. Ante 

o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença no sentido de 

confirmar a liminar concedida (Id. 8269376), por conseguinte, JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedido contidos na inicial, para o fim 

de: 1) DECLARAR a inexistência de relação jurídica, bem assim do débito 

impugnado pela parte reclamante, no valor de R$18,96 (dezoito reais e 

noventa e seis centavos); e 2) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 10 de janeiro de 2018. JONATHAN A. 

GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

30 de janeiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003131-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES RUBIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE LIMA TORRES OAB - RO5714 (ADVOGADO)

CAMILA FERREIRA DO NASCIMENTO TEOCHI OAB - MT18780/O-O 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1003131-67.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: EDSON ALVES RUBIM REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS 

DE RONDONIA SA CERON Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por EDSON ALVES 

RUBIM em face da ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA – CERON 

S.A., alegando, em suma, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, providenciado pela reclamada. 

Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com a reclamada, 

apta a justificar a inscrição, pois o suposto débito cobrado venceu em 

06/07/2016, sendo que deixou de residir no Estado de Rondônia há mais 

de três anos. Postulou a declaração de inexistência da dívida, bem como a 

reparação pelos danos morais suportados. A parte reclamada, por seu 

turno, alegou que não há ato ilícito por ela praticado e que o débito se 

refere à ausência de transferência da titularidade do imóvel por parte do 

reclamante, o que foi regularizado após a propositura desta ação. A 

conciliação resultou infrutífera. Passo a decidir. A lide comporta julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, já 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Analisados 

os argumentos das partes e a prova produzida, tenho que o pedido 

merece prosperar em parte. Inicialmente, sabe-se que a prestação do 

serviço de fornecimento de energia elétrica deve se dar mediante contrato 

realizado entre a concessionária e o consumidor, sendo este a pessoa 

que faz a solicitação e se beneficia dos préstimos, assumindo, por 

conseguinte, as responsabilidades contratuais e legais. Desse modo, os 

débitos decorrentes da prestação dos serviços devem ser cobrados do 

beneficiário direto, não podendo, pois, prejudicar terceiros, ainda que seja 

o próprio proprietário do imóvel, uma vez que tal obrigação não se reveste 

de natureza propter rem. No caso, a documentação que acompanha a 

inicial demonstra que a parte reclamante não é responsável pelo débito 

impugnado, uma vez que não mais residia na unidade geradora do 

consumo de energia. Esse fato pode ser comprovado, especialmente, pela 

declaração do Sr. Neri Pereira Gomes, proprietário do imóvel em que o 

reclamante alugava nesta cidade, o qual afirma que o reclamante reside na 

Comarca de Sorriso-MT desde 15-4-2014 (Id. 8265295), corroborada com 

as diversas notas fiscais juntadas nos autos que comprovam o exercício 

de atividade empresarial pelo reclamante nesta cidade (Id. 8265267). No 

entanto, não é possível responsabilizar a concessionária/reclamada pela 

inscrição do nome da parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito 

por existência de inadimplemento que não lhe compete quando este não 

demonstrou, de forma efetiva, que realizou a comunicação da mudança de 

endereço. Aliás, a Resolução n. 414/2010/ANEEL, que estabelece as 

condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada 

e consolidada, dispõe em seu art. 70, inciso I: “Art. 70. O encerramento da 

relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer 

quando houver: I – solicitação do consumidor;” Neste contexto, sabe-se 

que o pressuposto para o dever de indenizar, conforme estabelece o art. 

927 do Código Civil, consiste na prática de ato ilícito. Para que exista o 

dever de reparar, se faz necessária a existência de um dano decorrente 

daquele ato ilícito. É possível afirmar que o ato ilícito, que é requisito 

essencial no dever de indenizar, não restou demonstrado no presente 

caso, situação que enseja a improcedência da pretensão reparatória. Ante 

o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença no sentido de 

confirmar a liminar concedida (Id. 8269376), por conseguinte, JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedido contidos na inicial, para o fim 

de: 1) DECLARAR a inexistência de relação jurídica, bem assim do débito 

impugnado pela parte reclamante, no valor de R$18,96 (dezoito reais e 

noventa e seis centavos); e 2) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos 

termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 10 de janeiro de 2018. JONATHAN A. 

GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

30 de janeiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003311-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE JESUS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1003311-83.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: LEANDRO DE JESUS SOARES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por LEANDRO DE JESUS 

SOARES em face de BANCO BRADESCO S.A. em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, 

apta a justificar a inscrição, pois realiza somente saque e pagamentos no 

débito com o cartão. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, 

bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, sustenta a inexistência de conduta 

ilícita, reforçando que a reclamante em nenhum momento comunicou a 

empresa sobre o relatado, alega por mero aborrecimento. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o 

relatório. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 
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conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Por 

certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 29 de janeiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 121725 Nr: 400-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876

 Impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a Dra. SIVONEI NERCISA 

SANTIN, para comparecer na Secretaria do Juizado para retirar os 

documentos desentranhados, conforme r. despacho a seguir transcrito: 

Em que pese a conclusão deste feito para prolação de sentença, verifico 

que assiste razão à acusada em suas alegações acostadas às fls. 

196-206, porquanto não há nos autos pedido de admissão de assistente 

de acusação pelas vítimas, tampouco houve manifestação do Ministério 

Público acerca da admissão (CPP, art. 272) e despacho admitindo a 

assistência (CPP, art. 273). Desta feita, proceda a Secretaria o 

desentranhamento dos documentos juntados às fls. 92-195, 

entregando-os à D. Advogada subscritora das petições, mediante certidão 

de entrega nos autos....

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011235-31.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BM TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA GHELLERE GARCIA MIRANDA OAB - PR76189 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE APARECIDA MENDES ZIMER OAB - PR0049479A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011235-31.2014.8.11.0040. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BM TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - 
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ME Parte Ré: EXECUTADO: BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

LTDA. Ante o certificado no id. 10666982, bem como considerando a 

concordância da exequente com o cálculo apresentado pela executada no 

id. 10059275, HOMOLOGO o referido cálculo, devendo ser reiterada a 

intimação da executada para cumprimento da sentença na forma 

determinada no id. 8839140. SORRISO, 9 de maio de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-95.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA HRENHEVITCZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN BRASIL PIETROBON MAGALHAES OAB - MT18177/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DA SILVA MESQUITA GRUDKA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA OAB - MT16838/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010349-95.2015.8.11.0040. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SELMA HRENHEVITCZ DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

MARCIA DA SILVA MESQUITA GRUDKA Trata-se de exceção de 

pré-executividade proposta pela executada MARCIA DA SILVA MESQUITA 

GRUDKA em face da execução de título extrajudicial movida pela 

exequente SELMA HRENHEVITCZ DA SILVA. É sabido que a denominada 

exceção de pré-executividade pressupõe discussão de questão de ordem 

pública, que não demande dilação probatória. Assim sendo, a alegação de 

pagamento por prova pré-constituída é passível de arguição por meio de 

exceção de pré-executividade, tendo em vista que o pagamento retira a 

exigibilidade do título, inviabilizando o prosseguimento da execução, 

consoante julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

ART. 557, CPC. AGRAVO LEGAL. IRPF. DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS 

A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E SEGURO-SAÚDE. PROVAS 

PRÉ-CONSTITUÍDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA ADEQUADA 

PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. AGRAVO LEGAL PROVIDO. A exceção 

de pré-executividade, na hipótese dos autos, é cabível vez que o 

requerente apresentou provas pré-constituídas do direito alegado. 

Tratando-se de alegação de pagamento, devidamente acompanhada de 

documentação comprobatória da alegada quitação, conforme adrede 

mencionado, de rigor o conhecimento do incidente, na esteira de 

entendimento jurisprudencial sumulado do c. STJ. Em atenção ao princípio 

magno do contraditório e para evitar eventual supressão de instância, 

impossível a manifestação deste MM. Juízo neste momento processual, 

sendo devido o processamento do incidente, com análise dos argumentos 

apresentados. Agravo legal provido. (Agravo de Instrumento nº 

003.4719-66.2012.4.03.0000, 4ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel. Mônica 

Nobre. j. 14.08.2014, unânime, DE 17.09.2014). Verifico que a execução 

está amparada em notas promissórias, que alega a executada já haver 

quitado. Contudo, a alegação de pagamento não restou devidamente 

comprovada, porquanto os recibos e comprovantes juntados não 

comprovaram qualquer vínculo com os títulos executados. Ademais, a 

nulidade dos títulos arguida pela executada, não restou configurada. Isso 

porque, conforme o art. 76 do Decreto Lei n.º 57.663/1996, “na falta de 

indicação especial, o lugar onde o título foi passado considera-se como 

sendo o lugar do pagamento e, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do 

subscritor da Nota Promissória. A nota promissória que não contenha 

indicação do lugar onde foi passada considera-se como tendo-o sido no 

lugar designado ao lado do nome do subscritor". Essa exceção legislativa 

mantém hígida a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade das notas 

promissórias objeto da lide, conforme orientação jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. 

SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS, PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO 

CÓDIGO BUZAID. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. PRELIMINAR. 

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE O JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE E A NÃO PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 

TESE REJEITADA. PEDIDO GENÉRICO DE COLHEITA DE TODOS OS MEIOS 

DE PROVA EM DIREITO ADMITIDAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 

DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGANTES QUE NÃO 

APONTARAM A RELEVÂNCIA E A PERTINÊNCIA DOS SUSCITADOS MEIOS 

PROBATÓRIOS PARA O DESLINDE DA QUAESTIO. ADEMAIS, 

POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE, SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM AFRONTA AO DIREITO DE DEFESA. "O 

simples e genérico protesto por cerceamento de defesa, sem qualquer 

preocupação com a especificação de quais provas seriam necessárias à 

preservação dos direitos do apelante, não se presta para o fim de 

justificar a nulidade do processo." (Apelação Cível nº 2007.000625-4, rel. 

Des. Jânio Machado, j. 14.07.2011)" (Apelação Cível nº 2010.053275-9, de 

Balneário Camboriú, Relª Desª Rosane Portella Wolff, j. 13.11.2014). 

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, POR AUSÊNCIA DE 

INDICAÇÃO DA PRAÇA DE PAGAMENTO. TESE REJEITADA. EMISSÃO DA 

NOTA PROMISSÓRIA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, O QUAL 

REPRESENTA A PRAÇA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DESIGNAÇÃO 

DO LOCAL, QUE NÃO É PASSÍVEL DE DESNATURALIZAR O TÍTULO SUB 

JUDICE. EXCEÇÃO PREVISTA NOS ART. 76 DA LEI UNIFORME DE 

GENEBRA - LUG. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE 

DA NOTA PROMISSÓRIA NÃO ARREDADAS. "Art. 76 - O título em que 

faltar algum dos requisitos indicados no artigo anterior não produzirá efeito 

como nota promissória, salvo nos casos determinados das alíneas 

seguintes. [...]. Na falta de indicação especial, lugar onde o título foi 

passado considera-se como sendo o lugar do pagamento e, ao mesmo 

tempo, o lugar do domicílio do subscritor da nota promissória. A nota 

promissória que não contenha indicação do lugar onde foi passada 

considera-se como tendo-o sido no lugar designado ao lado do nome do 

subscritor". ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DEVEDOR QUE 

FUNDAMENTA A EXORDIAL SUSTENTANDO A EXISTÊNCIA DE RECIBO DE 

PAGAMENTO APTO A COMPROVAR A SATISFAÇÃO DO DÉBITO 

DISCUTIDO. APRESENTAÇÃO DO MENCIONADO DOCUMENTO QUE FORA 

PROVIDENCIADA SOMENTE EM RÉPLICA. MOMENTO INOPORTUNO E 

EXTEMPORÂNEO. EXIBIÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADA 

QUANDO OPOSTOS OS EMBARGOS DO DEVEDOR, AINDA MAIS EM 

RAZÃO DE NÃO HAVER PLEITO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA 

APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

FATO NOVO OU DE JUSTA CAUSA PARA A NÃO JUNTADA EM ÉPOCA 

OPORTUNA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 396 E 397, TODOS DO CPC/1973. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO. "Quanto à produção de prova 

documental, compete ao autor instruir a petição inicial com a 

documentação que julgar pertinente à comprovação de seu direito, bem 

como ao réu apresentar os documentos que possam desconstituir os 

direitos do autor no momento da apresentação de resposta, conforme 

disposto no art. 396 do CPC/73, salvo nos casos de documentos novos" 

(Apelação Cível nº 0302783-26.2015.8.24.0064, de São José, rel. Des. 

Sebastião César Evangelista, j. 01.03.2018). CADERNO PROCESSUAL 

QUE DEMONSTRA SUFICIENTEMENTE O INADIMPLEMENTO DO DÉBITO, 

ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO 

EMBARGANTE. ADEMAIS, PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO AFASTADA EM 

DECORRÊNCIA DA PERMANÊNCIA DO TÍTULO JUNTO AO CREDOR (ART. 

324 DO CÓDIGO CIVIL). FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU 

IMPEDITIVOS DO DIREITO DO CREDOR NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DO 

EMBARGANTE. EXEGESE DO ARTIGO 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE 

CONDUTA ILÍCITA NO PROCESSO A ENSEJAR DITA SANÇÃO. 

AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. "'A imposição da penalidade por litigância 

de má-fé pressupõe a comprovação da existência de conduta maliciosa, 

capaz de prejudicar o bom andamento do processo, a tanto não 

compreendendo o comportamento de quem comparece em juízo para 

pleitear o que entende ser o direito violado, pautando sua conduta pela 

estrita observância às regras processuais.' (Apelação Cível nº 

2010.036532-3, de São Bento do Sul, rel. Des. Jânio Machado, j. 

21.02.2013)" (Apelação Cível nº 2010.009127-7, de São Bento do Sul, rel. 

Des. Dinart Francisco Machado, j. 23.07.2013). RECURSO CONHECIDO E 

P A R C I A L M E N T E  P R O V I D O .  ( A p e l a ç ã o  C í v e l  n º 

0002509-37.2010.8.24.0024, 2ª Câmara de Direito Comercial do TJSC, Rel. 

Rejane Andersen. j. 10.04.2018). Grifou-se. Ante o exposto, REJEITO a 

exceção de pré-executividade interposta pela executada. Intimem-se, 

devendo a parte exequente se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto ao prosseguimento da execução, ciente de que sua inércia poderá 

ocasionar a extinção do feito nos termos do art. 53, §4º, da Lei n. 

9.099/95. SORRISO, 9 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010427-31.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010427-31.2011.8.11.0040. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GILBERTO PEREIRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO PAN S.A. Por meio de embargos à execução (id. 1636704), a 

parte executada alega a ausência de intimação do teor da sentença 

proferida nos autos, ocasionando incorreta penhora de valores via 

BACENJUD. Passo à análise do pedido como impugnação ao cumprimento 

de sentença (art. 525, IV, NCPC), atribuindo efeito suspensivo a bem de 

evitar dano irreparável à parte impugnante, na medida em que ausente 

urgência extrema da parte impugnada no recebimento do valor da 

condenação. Nesse passo, cumpre esclarecer que em 20/07/2015 fora 

proferida sentença que julgou procedente a ação (id. 888031), sem, 

contudo, haver a regular intimação dos D. Patronos da reclamada, pois 

não habilitados na forma requerida no id. 888025. Assim sendo, 

proceda-se a habilitação dos patronos da reclamada (id. 888025), e a 

nova intimação da sentença proferida no id. 888031, ao Dr. EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS – OAB/MT 13.431-B (id. 1636704), 

renovando-se o prazo recursal. Com o trânsito em julgado da sentença 

proferida no id. 888031, intime-se a parte reclamante para se manifeste 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção 

(art. 485, III, do NCPC). Intimem-se. SORRISO, 9 de maio de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000754-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BORGES BRIZOLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1000754-89.2018.8.11.0040 EXEQUENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - 

ME EXECUTADO: PEDRO BORGES BRIZOLA Não acostado ao feito 

qualquer cártula com força executiva (art. 784 do NCPC), recebo a inicial 

como reclamação, devendo ser retificada a autuação. Designe-se 

audiência de conciliação, após, cite-se e intime-se a parte reclamada, com 

as advertências legais, e intime-se a reclamante.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010539-58.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GIANFRANCO ALVES LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEREALISTA GUOLO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010539-58.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: GIANFRANCO ALVES LIMA 

EXECUTADO: CEREALISTA GUOLO LTDA Defiro o pedido constante no Id. 

10383834. Cumpra-se integralmente a decisão proferida no Id. 4165313. 

SORRISO, 10 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010841-87.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO BARATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010841-87.2015.8.11.0040. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: JULIANO TRAMONTINA Parte Ré: EXECUTADO: JAIRO 

BARATTO Por meio de embargos à execução (id. 992683), a 

executada/espólio de Jairo Baratto alega: a) sua ilegitimidade passiva, por 

haver interesse de incapaz envolvido; b) nulidade da citação; c) excesso 

de execução. Impugnação aos embargos à execução (id. 992686). É o 

breve relato. Decido. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, 

tendo em vista que no âmbito do Juizado Especial Cível é vedado ao 

incapaz figurar como parte, bem como que há interesse de menor 

envolvido na presente demanda, o que contraria o Enunciado 148 do 

FONAJE (Inexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser parte nos 

Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro – Bonito/MS), a preliminar 

arguida merece acolhimento. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial: 

PROCESSUAL. DEMANDA CONTRA SUCESSÃO. PRESENÇA DE 

INCAPAZES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 

INCOMPETENCIA ABSOLUTA E QUE PRESCINDE DE ARGUIÇÃO. 

APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI 9099/95 EM CONJUNTO COM O 

ENUNCIADO 148 DO FONAJE. EXTINÇÃO CABÍVEL SEGUNDO O ART. 51, 

IV, DA MESMA LEI. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO SIMPLES. 

INVIABILIDADE DE CISÃO DAS DEMANDAS, POIS FUNDADAS NO MESMO 

FATO - ACIDENTE DE TRANSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Embora o art. 8º da Lei 9099/95 não inclua a Sucessão 

dentre aqueles que não poderão ser partes no Juizado Especial Cível, no 

caso concreto a Sucessão é composta por quatro incapazes, cujos 

interesses se presume prejudicado pela informalidade do rito do Juizado 

Especial Cível e pela não intervenção do Ministério Público, regra nestes 

casos, como era no antigo CPC (art. 82, inciso I) e continua sendo no CPC 

atual ( Art. 178, inciso II). A incerteza que o "caput" do art. 8º sempre 

causou, diante da referência expressa à proibição do incapaz de ser 

parte, aliado ao disposto no Art. 51, inciso VI, que indiretamente admitia a 

Sucessão, suscitou, além de inúmeras decisões, a edição do Enunciado 

148 do FONAJE - Forum Permanente dos Juizados Especiais: ENUNCIADO 

148 (Substitui o Enunciado 72) - Inexistindo interesse de incapazes, 

Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis (XXIX Encontro - 

Bonito/MS). Em se tratando de Competência Funcional, é do tipo absoluta. 

Logo, pode e deve ser declarada "de ofício", em qualquer fase do 

processo, não sendo legítima a arguição de prejuízo formulada pelo 

recorrente, que mal elegeu o Juízo ao propor a ação. Quanto ao co-réu, de 

fato, não existiria óbice em ser demandado e julgado no Juizado Especial 

Cível, não fosse o litisconsórcio que o próprio recorrente formou. Nos 

casos de reparação de danos por acidente de trânsito, pode o sedizente 

lesado demandar apenas o condutor, apenas o proprietário do veículo, ou 

ambos. O litisconsórcio, no caso, é facultativo quanto a formação e 

simples quanto aos efeitos da sentença. Porém, escolhendo a parte 

demandar contra ambos, por motivos óbvios a discussão deve se dar no 

mesmo processo. Ou seja, não poderia o processo continuar em relação 

ao proprietário no Juizado Especial, com a possibilidade de outra demanda 

ser proposta contra a Sucessão. Por fim, a extinção é a medida que se 

impõe diante do disposto no art. 51 da Lei 9099/95, não se aplicando a 

remessa dos autos ao Juízo competente no âmbito do Juizado Especial 

Cível. (Recurso Cível Nº 71006146989, Segunda Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado 

em 23/11/2016) Ante o exposto, ACOLHO os embargos e JULGO EXTINTA 
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a execução, nos termos do art. 485, IV, do NCPC. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 9 de maio de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010940-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010940-57.2015.8.11.0040 REQUERENTE: MACHADO CARNIEL & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS Em que pese 

o constante no termo de audiência do Id. 12087668, verifica-se que a 

parte reclamada não foi citada, conforme certidão de Id. 11976354. 

Indefiro o pedido de pesquisa de endereço formulado pela parte 

reclamante no Id. 12040017, porquanto compulsando os autos verificou-se 

que foi informado novo endereço no Id. 11090836, todavia, não fora 

expedido mandado de citação naquele endereço. Assim, designe-se nova 

audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE. 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, observando o endereço informado 

no Id. 11090836, e intime-se a parte reclamante, com as advertências 

legais.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001357-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ALMEIDA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

ADRIANA DE ALMEIDA CRUZ Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I - Embora 

intimada a reclamante quedou-se inerte, deixando de regularizar vício 

sanável constatado (consulta de “balcão” do SPC/SERASA), diante do que 

se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e NÃO JULGO O MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do 

NCPC. III - Sem custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte 

reclamante. V - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001851-27.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DOS SANTOS LANTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

ESTER DOS SANTOS LANTON Parte Ré: REQUERIDO: BRASILCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA I – Atento à dispensa da anuência 

da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido 

de desistência da ação, (Id 13041812), NÃO RESOLVO o mérito. II – 

Cancelo audiência designada no Evento n. 15375613. III – Isento de custas 

e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). IV - Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006465-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

ADEMIR PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - 

Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 13030343) e, com supedâneo 

no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo para todos os 

efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem e fielmente 

cumprirem o avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, poderão 

requerer o cumprimento neste processo. Recomenda-se, na hipótese, 

observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade 

processual e da efetividade da jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se, independentemente de prévia intimação das partes (CNGC, 

art. 914).

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000678-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NERCI OSCAR DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: NERCI 

OSCAR DA SILVA I – Atento à dispensa da anuência da parte reclamada 

(Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de desistência da 

ação, (Id 13039400), NÃO RESOLVO o mérito. II – Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). III - Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CAROLINE DALA VALLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR ROMAO SILVA 40252206878 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: JULIANA 

CAROLINE DALA VALLE REQUERIDO: JOSIMAR ROMAO SILVA 

40252206878 I – Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei 

nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, 

(Id 13065555), NÃO RESOLVO o mérito. II – Isento de custas e honorários 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006760-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: ANTONIA DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. I - A parte reclamante, embora 

intimada (Id. 11980115), injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, NÃO RESOLVO o mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III – Publique-se. 

Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV 

- Com o trânsito em julgado - e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de 

inadimplemento das custas processuais - arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 179395 Nr: 8783-82.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ARAUJO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido de Relaxamento da Prisão por Excesso de Prazo formulado por 

FÁBIO ARAÚJO LIMA.Intime-se o acusado na pessoa do advogado de 

defesa.No mais, considerando que a CP expedida na fl. 120, já 

encontra-se distribuída na Comarca de Sinop – MT, conforme extrato em 

anexo, aguarde-se o prazo estipulado para o cumprimento da CP.Após, 

com o aporte da CP devidamente cumprida, vistas as partes para 

alegações finais. Empós, conclusos. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 186921 Nr: 2261-05.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BEPPLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Processo nº. 2261-05.2018.811.0040.

Código nº. 186921.

P.E.P.

Vistos etc.

Primeiramente, retifique-se a guia de execução para que no campo “data 

da publicação da sentença” conste a data de 19/11/2011 conforme 

informação de fl. 21/verso.

Após, intime-se o reeducando, pessoalmente, com copia da guia de 

execução penal de fls. 05/06.

Desde já designo a data de 14 de maio de 2018, às 17h30min, para 

audiência admonitória do reeducando.

Intime-se o reeducando e seu Ilustre Advogado e cientifique o MPE da 

audiência designada.

Tendo em vista a certidão de fls.24, indefiro o pedido II da cota ministerial.

Após a realização da audiência e dado início ao cumprimento da pena, 

atualize-se a Sra. Gestora o cálculo da pena.

Do cálculo, ao Ministério Público. Após, à Defesa.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Sorriso - MT, em 13 de abril de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99627 Nr: 2275-62.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RUDIMAR LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ RUDIMAR LEMES, Rg: 1137007-6, 

Filiação: Maria da Rosa Lemes e José Lemes, data de nascimento: 

20/02/1975, brasileiro(a), natural de Ronda Alta-RS, solteiro(a), soldador, 

Telefone 65-9661-1014. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O denunciado conduzio veículo automotor, com 

capacidade psicomotora alterada em razão da influencia de alcool. Ante o 

exposto o Ministério Público o denunciou como incurso no artigo 303, 

caput, e artigo 306, ambos da Lei n° 9.503/1997, em concurso material 

(artigo 69 do Código Penal)

Despacho: Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP, e 

determino a citação do acusado por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, sem a 

apresentação de defesa preliminar o qual deverá ser certificado, abra-se 

vistas dos autos ao MP. Em caso de apresentação de defesa preliminar, 

venham os autos conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37134 Nr: 80-17.2007.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO MONTEIRO CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLÁVIO MONTEIRO CALDAS, Cpf: 

91340691191, Rg: 1304746-9, Filiação: Eva Monteiro Caldas*, data de 

nascimento: 09/11/1981, brasileiro(a), natural de Goiânia-GO, solteiro(a), 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O denunciado, agindo com animus necandi, 

utilizando-se de uma faca, por motivo fútil, tentou matar Lenílson de 

Arruda, desferindo-lhe um golpe na região do tórax, causando-lhe as 

lesões corporais descritas em prontuário médico juntado ao inquérito, não 

consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua 

vontade. Ante o expostoo Ministério Público o denunciou como incurso no 

artigo 121, §2°, IIc/c artigo 14, II, do Código Penal, aplicando-se o disposto 

na Lei 8.072/90.

Despacho: Processo: 80-17.2007.811.0040 (Código 37134)VISTO/KP.O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denunciou FLÁVIO 

MONTEIRO CALDAS, qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação 

típica dos artigos 121, § 2°, II, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, 

ampliando-se o disposto na Lei 8.072/90, tendo em vista os fatos 
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ocorridos no dia 29/09/2006.Sem embargo do intento ministerial, certo é 

que incumbe ao acusado manter atualizado seus dados cadastrais 

perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal.Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal.Ciência ao MP.Cumpra, providenciando e expedindo 

o necessário.Sorriso/MT, 15 de dezembro de 2017.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125037 Nr: 2416-13.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX GOMES DOS SANTOS, JOSE ANTONIO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

21525498304, Rg: 590.632, Filiação: Antonia Pereira da Silva e Antonio 

Evangelista da Silva, data de nascimento: 22/11/1957, brasileiro(a), natural 

de Codó-MA, separado(a) judicialmente, Telefone 9606-8286. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Demais disso, infere-se do incluso inquérito policial que, 

no dia 18 de maio de 2014, por volta das 09h00min., na residência 

localizada na Travessa São Gabriel, n° 70, Bairro São Mateus, neste 

município, o denunciado JOSÉ ANTONIO PEREIRA DA SILVA adquiriu, em 

proveito própio ou alheio, coisas que sabia serem produtos de crime, 

consistente em um botijão de gás. Ante o exposto, o Ministério Público o 

denunciou como incurso no artigo 180, caput, c.c art. 71, do Código 

Penaç.

Despacho: De efeito, tomando-se em consideração que subsistem, no 

âmbito do inquérito policial, indícios satisfatórios, que detém a capacidade 

de demonstrar a autoria e materialidade da prática da infração penal, e que 

materializam a existência de justa causa para a acusação —também 

conhecida como interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, e dado a 

tipicidade, em tese, dos fatos descritos na proposta acusatória, RECEBO a 

denúncia oferecida em desfavor de: a) Alex Gomes dos Santos, como 

incurso na sanção prevista no art. 155, § 4°, I, e art. 155 § 1°, c.c art. 71, 

todos do Código Penal, e b) Antonio Pereira da Silva, como incurso na 

sanção prevista no art. 180, caput, c.c art. 71, ambos do Código Penal. 

Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal.Proceda-se à 

citação do acusado, mediante a expedição de mandado, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à acusação, registrando-se 
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de forma expressa que, na hipótese de inércia, será realizada a 

nomeação de defensor dativo, para efetivação da defesa técnica [art. 396 

‘caput’ e art. 396-A, § 2.º, ambos do Código de Processo Penal]. Com 

relação ao requerimento que visa à obtenção de certidão, elaborada pelo 

Cartório da Quinta Vara Criminal, como forma de concretizar a 

aplicabilidade do direito de certidão [art. 5.º, inciso XXXIV, alínea ‘b’ da 

CRFB/88], que se circunscreve ao critério da territorialidade — e, portanto, 

não se contrapõe à idéia-proposição de que, devido ao poder requisitório 

do Ministério Público, a intervenção do Poder Judiciário, para efeito de 

obtenção de certidões de antecedentes criminais e informações, dirigidas 

a repartições públicas e entidades privadas, somente se justifica quando 

demonstrada a impossibilidade de realização da diligência por meio próprio 

—, ORDENO que a escrivania expeça certidão de antecedentes criminais 

circunstanciada em nome do réu, fazendo consignar que a certidão 

deverá especificar a data do fato delituoso e recebimento da denúncia, 

detalhando a capitulação legal, os termos da condenação (dispositivo 

legal, pena imposta, modo inicial de execução) ou da absolvição, a data do 

trânsito em julgado da sentença penal, a data da extinção de punibilidade 

ou a data do cumprimento ou da extinção da sanção penal, na forma do 

que dispõe o item 7.17.1.2 da CNGCGJ/TJMT.Intimem-se. Notifique-se o 

Ministério Público

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97985 Nr: 493-20.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE APARECIDO GUERRIERI, Cpf: 

50603981100, Rg: 2344318-9, Filiação: Jose Guerrieri e Augustinha da 

Silva Guerrieri, data de nascimento: 01/05/1971, brasileiro(a), natural de 

Terra Roxa-PR, casado(a), caminhoneiro, Telefone 67-9644-9261. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O denunciado JOSÉ APARECIDO GUERRIERI ofendeu a 

integridade corporal ou saúde de sua convivente,PollyanaDuarte da 

Cunha. Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou como incurso no 

artigo 147, caput, e artigo 129, §9° ambos do Código Penal, com as 

observâncias da Lei n° 11.340/06

Despacho: Processo nº 493-20.2013.811.0040.Código nº . 

97985.Vistos.Defiro o pedido de citação editalícia feito pelo MP, e 

determino a citação do acusado por edital, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, sem a 

apresentação de defesa preliminar o qual deverá ser certificado, abra-se 

vistas dos autos ao MP. Em caso de apresentação de defesa preliminar, 

venham os autos conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.Sorriso - MT, em 30 

de janeiro de 2017.Glauber Lingiardi StrachiciniJuiz Substituto,em 

substituição legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110336 Nr: 2554-14.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NONATO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO NONATO BARROS, Rg: 

2629326, Filiação: Maria da Conceição Barros*, data de nascimento: 

23/09/1989, brasileiro(a), natural de Codo-MA, solteiro(a), ajudante geral, 

Telefone 65-9603-8635. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 02 de março de 2014, por volta das 23h03min., no Km 753 da BR 163, 

o acusado conduzia com a capacidade psicomotora alterada em razão da 

influência de álcool. Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou como 

no incurso do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Conforme 

requerido pelo MPE, acosto aos autos neste momento Certidão de 

Antecedentes Criminais do(a) denunciado(a).Nos termos do artigo 396 do 

Código de Processo Penal, alterado pela Lei 11.719/2008, cite-se e 

intime-se o(a) acusado(a), para apresentar defesa preliminar no prazo de 

10 (dez) dias, conforme artigo 396-A do mesmo diploma legal.Desde já 

designo audiência para o dia 30 de maio de 2016, às 16:10 horas, para 

apresentação da proposta de suspensão condicional do processo. 

Intime-se o(a) acusado(a) para comparecer na audiência designada.Após, 

com ou sem apresentação de defesa preliminar, venham os autos 

conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106713 Nr: 9747-17.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI CEZAR TOTOLI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RUI CEZAR TOTOLI JUNIOR, Cpf: 

97182877104, Rg: 14909480, Filiação: Elizabete Miguel* e Rui Cesar Totoli, 

data de nascimento: 03/04/1981, brasileiro(a), natural de Altonia-PR, 

convivente, Telefone 66-9609-5913. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O denunciado ANTONIO LUIS DE FRANÇA, conduziu 

com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, 

veículo automotor. Ante o exposto o Ministério Público o denunciou como 

incurso no artigo 306 da Lei n°9.503/1997.
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Despacho: Vistos em correição.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108807 Nr: 1273-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANO SILVA SOUSA, Rg: 

028418462004-0, Filiação: Maria Neide da Conceição da Silva e Raimundo 

Alves de Sousa, data de nascimento: 08/04/1987, brasileiro(a), natural de 

João Lisboa-MA, solteiro(a), aux.de produção, Telefone 9667-3844. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Devendo o réu comparecer a este juízo, para manifestar 

se deseja recorrer da r. sentença abaixo..

Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para o fim de:a) CONDENAR o réu Luciano Silva Sousa, 

devidamente qualificado, pela prática das infrações penais de ameaça e 

violação de domicílio, na forma prevista no art. 147 e art. 150, ambos do 

Código Penal.b) DECOTAR a qualificadora do delito de violação de 

domicílio, concernente ao período noturno [art. 150, § 1.º, do Código 

Penal];Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da 

individualização da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da 

CRFB/88], à dosimetria da sanção penal a ser infligida ao requerido.I. Da 

Aplicação da Pena Privativa de Liberdade.I.I. Da Infração penal descrita no 

art. no art. 147 do Código Penal.Primeiramente, no que diz respeito aos 

antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos 

documentos juntados nas fls. 68/69 e 117 (segundo parágrafo) dos autos, 

que referem à existência de ações penais e inquéritos policiais, não 

devem ser considerados em prejuízo do réu, como indicadores de maus 

antecedentes, em razão do princípio constitucional da presunção da 

inocência [art. 5.º, inciso LVII da CRFB/88]. Isso importa considerar, por via 

de arrastamento, que precedentemente ao trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória é defeso atribuir sanção criminal a alguém ou extrair 

efeito jurídico próprio da condenação, sob pena de configurar-se 

condenação hipotética e antecipada em processo em que o acusado 

pode, a título de cogitação, restar inclusive absolvido. Portanto, revela-se 

extremamente precipitado reconhecer-se como registro indicador de 

antecedentes criminais negativos fatos pretéritos que tenham ocasionado 

inquéritos policiais arquivados e/ou pendentes e ações penais 

desguarnecidas de sentença condenatória com o trânsito em julgado 

[Súmula n.º 444 do STJ]. Dessa forma, considero que tal rubrica é incapaz 

de gerar registro desfavorável ao requerido.Não existem nos autos dados 

técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter 

positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta 

social. Em verdade, a personalidade e a conduta social do acusado não 

deveriam, sequer, ser alvo de exame e análise pelo hermeneuta, quando 

da fixação da reprimenda penal, pois características fundamentalmente 

pessoais não poderiam ser hábeis a influenciar, positiva ou 

negativamente, no processo de dosimetria da sanção penal, que deve 

simplesmente impor uma sanção pela conduta desenvolvida — 

objetivamente considerada —, não se orientando por noções morais 

permeadas por extremo subjetivismo e de repercussões, no plano prático, 

discutíveis — exteriorização do princípio da secularização.A culpabilidade 

do requerido apresenta-se graduada de pouca expressão; e isso se 

justifica por que o conjunto fático externo, de ordem subjetiva, que 

circundou a conduta do réu, no caso em apreço, caracterizado pela 

conduta de perpetrar agressões físicas contra a vítima não extravasou os 

limites de censurabilidade insculpidos no próprio tipo penal, já que 

representa, em si mesma, a própria recriminação contida no tipo 

penal.Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a 

maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a 

PENA-BASE imputada ao réu em 01 (um) mês de detenção, mínimo 

legal.Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Não vislumbro a 

ocorrência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, de sorte que 

deve ficar estabelecida dentro do patamar adrede fixado: em 01 (um) mês 

de detenção. Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, 

que fica fixada em 01 (um) mês de detenção, em razão da ausência de 

causa de aumento e diminuição da pena.I.II. Da Infração penal descrita no 

art. no art. 150 do Código Penal.Primeiramente, no que diz respeito aos 

antecedentes criminais, entendo que os registros indicados no âmbito dos 

documentos juntados nas fls. 68/69 e 117 (segundo parágrafo) dos autos, 

que referem à existência de ações penais e inquéritos policiais, não 

devem ser considerados em prejuízo do réu, como indicadores de maus 

antecedentes, em razão do princípio constitucional da presunção da 

inocência [art. 5.º, inciso LVII da CRFB/88]. Isso importa considerar, por via 

de arrastamento, que precedentemente ao trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória é defeso atribuir sanção criminal a alguém ou extrair 

efeito jurídico próprio da condenação, sob pena de configurar-se 

condenação hipotética e antecipada em processo em que o acusado 

pode, a título de cogitação, restar inclusive absolvido. Portanto, revela-se 

extremamente precipitado reconhecer-se como registro indicador de 

antecedentes criminais negativos fatos pretéritos que tenham ocasionado 

inquéritos policiais arquivados e/ou pendentes e ações penais 

desguarnecidas de sentença condenatória com o trânsito em julgado 

[Súmula n.º 444 do STJ]. Dessa forma, considero que tal rubrica é incapaz 

de gerar registro desfavorável ao requerido.Não existem nos autos dados 

técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter 

positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta 

social. Em verdade, a personalidade e a conduta social do acusado não 

deveriam, sequer, ser alvo de exame e análise pelo hermeneuta, quando 

da fixação da reprimenda penal, pois características fundamentalmente 

pessoais não poderiam ser hábeis a influenciar, positiva ou 

negativamente, no processo de dosimetria da sanção penal, que deve 

simplesmente impor uma sanção pela conduta desenvolvida — 

objetivamente considerada —, não se orientando por noções morais 

permeadas por extremo subjetivismo e de repercussões, no plano prático, 

discutíveis — exteriorização do princípio da secularização.A culpabilidade 

do requerido apresenta-se graduada de pouca expressão; e isso se 

justifica por que o conjunto fático externo, de ordem subjetiva, que 

circundou a conduta do réu, no caso em apreço, caracterizado pela 

conduta de perpetrar agressões físicas contra a vítima não extravasou os 

limites de censurabilidade insculpidos no próprio tipo penal, já que 

representa, em si mesma, a própria recriminação contida no tipo 

penal.Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a 

maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a 

PENA-BASE imputada ao réu em 01 (um) mês de detenção, mínimo 

legal.Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Não vislumbro a 

ocorrência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, de sorte que 

deve ficar estabelecida dentro do patamar adrede fixado: em 01 (um) mês 

de detenção. Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA, 

que fica fixada em 01 (um) mês de detenção, em razão da ausência de 

causa de aumento e diminuição da pena.II. Da Resenha Estruturada das 

Condenações. Da Determinação do Regime de Cumprimento da Sanção 

Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena Restritiva 

de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.Como consectário natural 

da aplicação do sistema do cúmulo material [art. 69 do Código Penal], será 

infligida ao acusado pena privativa de liberdade correspondente a 02 

(dois) meses de detenção, decorrente da condenação pela prática dos 

delitos preconizados no art. 147 e art. 150, ambos do Código PenalA pena 

será cumprida em regime ABERTO, inicial, em conformidade com o 

comando normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ do Código 

Penal.Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade 

aplicada por pena restritiva de direitos em função da existência de 

clarividente vedação normativa, que impede a concessão do benefício da 

conversão quando se tratar de delito praticado mediante o emprego de 

violência real contra a pessoa [art. 44, inciso I do Código 

Penal].Considerando que a pena privativa de liberdade cominada foi fixada 

em patamar compatível com o requisito temporal preconizado para a 
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concessão da suspensão condicional da pena [art. 77 do Código Penal e 

art. 156 da Lei de Execução Penal], aliado ao fato de que não se trata de 

hipótese em que se afigura possível substituir a pena privativa de 

liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, já que se cuida de caso 

em que a infração penal cometida mediante o emprego de violência real 

contra pessoa [art. 44, inciso I do Código Penal], passo, doravante, a 

aquilatar a respeito da possibilidade de concessão do beneplácito da 

suspensão condicional da pena ao acusado, na forma do art. 157 da Lei 

n.º 7.210/1984.Neste ponto em especial, cotejando o manancial informativo 

encartado nos autos, deflui-se que o condenado é tecnicamente primário e 

as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma favorável ao réu, 

consoante análise anteriormente engendrada, de maneira que se afigura 

perfeitamente justificável a concessão do benefício da suspensão 

condicional da pena.Assim, da forma que se apresenta a situação, à 

míngua de demonstração da ocorrência de quaisquer dos impedimentos 

previstos no art. 77 do Código Penal, DETERMINO a suspensão condicional 

da pena, pelo prazo equivalente a 02 (dois) anos. Regulo, dado a total 

ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis [art. 78, § 2.º do 

Código Penal], a suspensão condicional da pena à aceitação, pelo 

apenado, à observância das seguintes condições [art. 78 do Código 

Penal], sob pena de imediata revogação:a)proibição de modificação de sua 

residência e de ausentar-se da Comarca de Sorriso/MT, por lapso de 

tempo que supere 10 (dez) dias, sem prévia comunicação e, conseqüente, 

autorização deste Juízo [art. 78, § 2.º, alínea ‘b’ e art. 79, ambos do Código 

Penal];b)comparecimento pessoal e obrigatório perante este Juízo, 

mensalmente, a fim de justificar suas ocupações e comprovar sua 

residência [art. 78, § 2.º, alínea ‘c’ e art. 79, ambos do Código Penal].III. Da 

Análise da Possibilidade do Réu Apelar em Regime de Liberdade.Concedo 

ao réu o direito de apelar em liberdade, exceto se por outro motivo não 

estiver preso, devido à ausência de ressonância nas situações 

hipotéticas previstas para prisão preventiva, de modo que não desponta 

como medida recomendada o recolhimento do requerido à prisão [art. 312 

e art. 387, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].E, isso 

se justifica porque, segundo torrencial entendimento jurisprudencial 

existente a respeito do tema, como forma de se prestigiar a aplicação do 

princípio da prevalência do estado de inocência [art. 5.º, inciso LVII da 

CRFB/88], não obstante a prolação de um édito de condenação, em se 

tratando de réu que respondeu ao processo em regime de liberdade, sem 

causar qualquer embaraço ao normal andamento do feito, não se afigura 

lícito impor ao condenado o recolhimento ao cárcere para apreciação de 

eventual recurso apelatório como resultado direto e linear da sentença 

condenatória, máxime se inexiste, até o presente momento, 

fundamentação concreta para justificar a necessidade da medida 

constritiva de liberdade.A corroborar tais assertivas, trago a colação os 

seguintes precedentes jurisprudenciais, de lavra do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, cujas ementas transcrevo fracionadamente:“(…) 1. Em 

princípio, o réu que esteve em liberdade durante o transcorrer da ação 

penal tem o direito de aguardar solto o julgamento do recurso que 

interponha contra a sentença que o condenou. 2. A prisão cautelar, de 

natureza processual, só pode ser decretada em se mostrando a absoluta 

necessidade de sua adoção. (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 17.208/CE, 3.ª 

Seção, Relator: Ministro Paulo Gallotti, julgado em 12/09/2001).“(…) 1. 

Deve ser concedido ao réu que permaneceu solto durante toda a 

instrução criminal o direito de apelar em liberdade, salvo quando 

demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da custódia 

cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 

55.255/SP, 5.ª Turma, Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 

20/11/2007).“(…) Se réu respondeu a todo o processo em liberdade e não 

se observa qualquer alteração processual a justificar a segregação 

cautelar, assim deve permanecer até o exaurimento da instância recursal, 

ressalvadas as hipóteses de presença dos pressupostos e requisitos da 

custódia cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal), suficientemente 

demonstrados pelo magistrado. (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 73.578/RS, 

6.ª Turma, Relator: Juiz Convocado Carlos Fernando Mathias, julgado em 

30/08/2007).IV. Das Demais Providências.Condeno, igualmente, o réu no 

pagamento das custas judiciais, podendo ser concedido o benefício da 

assistência judiciária gratuita ao requerido, em sede de execução penal 

[art. 804 do Código de Processo Penal; art. 3.º, inciso II e § 1.º da Lei 

Estadual n.º 7.603/2001].Transitada em julgado a sentença e mantida a 

condenação:a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara 

das Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].D’outra banda, no 

que tange à questão alusiva à suspensão dos direitos políticos, a que faz 

menção o art. 15, inciso III da CRFB/88, penso que a sua concretização 

não ser afigura viável na hipótese concreta. E, isso se justifica porque, 

como forma de dar vazão ao princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade — também conhecido como princípio da proibição de 

excesso —, da individualização da pena e da motivação das decisões 

judiciais, alçados ao ‘status’ de postulados de estirpe constitucional [art. 

1.º, inciso III, art. 3.º, inciso I, 5.º, incisos LIV e XLVI e art. 93, inciso IX, 

todos da CRFB/88], há a necessidade de se traçar um liame de 

pertinência, a ser entrelaçado entre a suspensão dos direitos políticos 

(efeito) e a natureza e a gravidade da ação humana que deu azo ao delito, 

assim como a quantidade e a modalidade de execução da pena (causa 

primária), para que, somente então, seja aquilatada, por parte do 

hermeneuta, a necessidade/conveniência da adoção da medida de 

privação. A aplicação irrestrita do comando normativo estampado no art. 

15, inciso III da CRFB/88, de molde a englobar indiscriminadamente casos 

de condenação por crimes culposos, delitos de menor potencial ofensivo, 

demais infrações penais que a legislação de direção impõe a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão 

condicional da pena, não só profana os postulados reitores da matéria, 

como também não traduz o verdadeiro propósito da norma, que passa a 

noção de que a condenação criminal, que habilita a privação do exercício 

dos direitos políticos, relaciona-se àquela que, em função da privação da 

liberdade do indivíduo, a fruição deste direito encontra-se 

obstaculizado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57640 Nr: 1385-31.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL MESSIAS RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL MESSIAS RIBEIRO DA COSTA, 

Cpf: 32832800297, Rg: 1933314-, Filiação: Antonio Rodrigue de Oliveira e 

de Alzerina Ribeiro da Costa, data de nascimento: 18/10/1971, 

brasileiro(a), natural de Lago do Junco-MA, convivente, pedreiro, Telefone 

(66) 9691-9892. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Devendo o réu comparecer a este juízo, para manifestar 

se deseja recorrer da r. sentença abaixo..

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o acusado MANOEL MESSIAS RIBEIRO DA COSTA, 

qualificado à f. 08, às penas do art. 129, §9º e art. 147, caput, ambos do 

Código Penal. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA:a) Individualização da 

pena da Lesão Corporal prevista no artigo 129, §9º do CP:A pena prevista 

para o delito é de detenção de 3 (três) meses a 03 (três) anos.Em 

observância às diretrizes do art. 59 do Código Penal, denoto que a 

culpabilidade, ou seja, o grau de censurabilidade da conduta do agente 

revelou-se normal ao tipo. Não registra antecedentes. Nada consta acerca 

da conduta social e personalidade do acusado. Os motivos e as 

circunstâncias do crime são inerentes ao tipo. As consequências não 

foram graves e, quanto ao comportamento da vítima, não contribuiu em 

nada para a consecução do evento delituoso.Tendo em conta a análise 

das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 

06 (seis) meses de prisão.Na segunda etapa da fixação da pena não 

vislumbro a presença de agravantes e/ou atenuantes.Não existem causas 

de aumento e diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena 

de 06 (seis) meses de prisão simples.Fixo o regime ABERTO como o inicial 

para o cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal.Tratando-se de infração penal cometida com violência à pessoa, nos 
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termos do art. 44, I, do Código Penal, incabível a substituição da pena 

privativa de liberdade em restritiva de direito.Incabível, ainda, a suspensão 

condicional da pena, a culpabilidade médica definida ao acusado, nos 

termos do inciso II do artigo 77, do CP.b) Individualização da pena do crime 

de ameaça:A pena prevista para o crime de ameaça é de 1 (um) a 6 (seis) 

meses de detenção.Atendo as diretrizes do art. 59 do Código Penal, 

denoto que a o acusado agiu com culpabilidade normal para o evento 

delituoso. Nada consta dos autos acerca de sua conduta social e 

personalidade. As circunstâncias, os motivos e as conseqüências da 

infração foram normais para a espécie, nos termos dos critérios da 

necessidade e suficiência para prevenção e reprovação da infração penal 

do autor, trazidos pelo artigo 59, do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 

03 (três) meses de detenção, a qual torno definitiva à míngua de quaisquer 

agravantes ou atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena. O 

regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, nos termos da 

alínea “c”, do § 2. º, do artigo 33 c/c o artigo 59, inciso III e parte final, 

ambos do Código Penal e, ainda, em consonância com a Súmula 718, do 

Supremo Tribunal Federal. Tratando-se de delito cometido com grave 

ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, incabível a 

substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito. 

Incabível, ainda, a suspensão condicional da pena, a culpabilidade médica 

definida ao acusado, nos termos do inciso II do artigo 77, do 

CP.Utilizando-me da regra inserta no artigo 69 do CP, somo as penas e as 

perfaço em 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida no regime 

ABERTO, consoante dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. 

Em razão de ter sido assistido pela Defensoria Pública, isento-o do 

pagamento das custas e despesas processuais.Em atenção à inovação 

trazida pela Lei n. 11.719/08, com o acréscimo do inciso IV, ao art. 387, do 

CPP, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados 

pelas infrações à vítima, haja vista que não foi apurado prejuízo efetivo 

nestes autos.Nos termos do artigo 201, §2º (alterado pela Lei n. 

11.690/08), comunique-se a vítima, dando-lhe ciência desta sentença, 

para conhecimento, sendo que em não havendo o endereço atual dela tal 

ato deverá se realizar por meio de edital.O sentenciado poderá aguardar o 

trânsito em julgado da presente condenação em liberdade, haja vista os 

regimes que lhe foram fixados. Após o trânsito em julgado, lance-se o 

nome do condenado no rol dos culpados e expeça-se a guia de execução, 

nos termos do artigo 106 da LEP, comunicando-se ao Juízo das 

Execuções Penais, para as providências cabíveis. Nos autos da Guia de 

Recolhimento, deverá ser elaborado o cálculo de pena, inclusive 

atentando-se à detração penal e eventual remição a que faça jus o 

sentenciado. Expeçam-se os ofícios aos órgãos de registros na forma de 

costume, inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral/Mato Grosso (CF, art. 15, 

III).Publique-se.Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116677 Nr: 7615-50.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRLENE LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE KARINE LOUZICH 

HUGUENEY WIEGERT - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MIRLENE LIMA DE SOUZA, Filiação: 

Manoel Lima de Souza e de Guiomar Colombi de Souza, data de 

nascimento: 29/08/1971, brasileiro(a), natural de Manaus-AM. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: A denunciada MIRLENE LIMA DE SOUZA subtraiu para 

si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bolsa, marca "Luz da Lua" 

(não apreendida), pertencente a vítima Rosane Rodrigues dos Santos. 

Ante o Exposto o Ministério Público o denunciou como incurso no artigo 

155, caput, do Código Penal.

Despacho: VISTOS.Esgotadas as possibilidades de localização pessoal, 

CITE-SE o réu, POR EDITAL, na forma dos artigos 361/365 do Código de 

Processo Penal. Decorrido o prazo do edital e não havendo 

comparecimento do acusado, voltem os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos ministeriais.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141153 Nr: 11177-33.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATO DE GOIS SANTOS, Filiação: 

Ivone de Gois Santos e Adão da Silva Santos, brasileiro(a), solteiro(a), 

Telefone 66 9686-3060. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento que, no dia 

15/10/2015, por volta das 20h30min., o denunciado RENATO DE GOIS 

SANTOS ameaçou, por palavras, causar mal injusto grave à sua 

ex-convivente, Lourrane da Silva Aguiar. Ante o exposto, o Ministério 

Público o denunciou como incurso no artigo 147, do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  1 1 1 7 7 - 3 3 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 0  C ó d i g o : 

141153VISTO/MV.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

denunciou RENATO DE GOIS SANTOS, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica do artigo 147, do Código Penal, tendo em 

vista os fatos ocorridos no dia 15/10/2015.Sem embargo do intento 

ministerial, certo é que incumbe ao acusado manter atualizado seus dados 

cadastrais perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

PrescricionalPercutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 
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em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 23 de outubro de 2017.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103386 Nr: 6393-81.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIO ELOY GOMES DA SILVA, 

Filiação: Silvia Gomes da Silva e Mariano Silva, data de nascimento: 

01/12/1967, brasileiro(a), natural de Coronel Sapucaia-MS, solteiro(a), 

pedreiro, Telefone 9672-2247. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Devendo o réu comparecer a este juízo, para manifestar 

se deseja recorrer da r. sentença abaixo..

Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para o fim de:a) CONDENAR o réu Mario Eloy Gomes da Silva, 

devidamente qualificado, pela prática da contravenção penal de vias de 

fato [art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41] e pela prática da infração penal 

condução de veículo automotor, sob a influência de álcool [art. 306 da Lei 

nº 9.503/97];b) ABSOLVER, o réu Mario Eloy Gomes da Silva, no que diz 

respeito à imputação alusiva ao crime de ameaça, delineado no artigo 147 

do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da 

individualização da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da 

CRFB/88], no que couber, a dosimetria da sanção penal a ser infligida ao 

requerido.I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade.I.I. Da 

contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-lei nº 

3.688/41.Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, 

entendo que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados 

nas fls. 61, 62, 64 e 66 dos autos, que referem à existência de ações 

penais e inquéritos policiais, não devem ser considerados em prejuízo do 

réu, como indicadores de maus antecedentes, em razão do princípio 

constitucional da presunção da inocência [art. 5.º, inciso LVII da CRFB/88]. 

Isso importa considerar, por via de arrastamento, que precedentemente ao 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória é defeso atribuir 

sanção criminal a alguém ou extrair efeito jurídico próprio da condenação, 

sob pena de configurar-se condenação hipotética e antecipada em 

processo em que o acusado pode, a título de cogitação, restar inclusive 

absolvido. Portanto, revela-se extremamente precipitado reconhecer-se 

como registro indicador de antecedentes criminais negativos fatos 

pretéritos que tenham ocasionado inquéritos policiais arquivados e/ou 

pendentes e ações penais desguarnecidas de sentença condenatória com 

o trânsito em julgado [Súmula n.º 444 do STJ]. Dessa forma, considero que 

tal rubrica é incapaz de gerar registro desfavorável ao requerido.Não 

existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um juízo 

conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a personalidade do 

agente e a sua conduta social. Em verdade, a personalidade e a conduta 

social do acusado não deveriam, sequer, ser alvo de exame e análise pelo 

hermeneuta, quando da fixação da reprimenda penal, pois características 

fundamentalmente pessoais não poderiam ser hábeis a influenciar, 

positiva ou negativamente, no processo de dosimetria da sanção penal, 

que deve simplesmente impor uma sanção pela conduta desenvolvida — 

objetivamente considerada —, não se orientando por noções morais 

permeadas por extremo subjetivismo e de repercussões, no plano prático, 

discutíveis — exteriorização do princípio da secularização.A culpabilidade 

do requerido apresenta-se graduada de pouca expressão; e isso se 

justifica por que o conjunto fático externo, de ordem subjetiva, que 

circundou a conduta do réu, no caso em apreço, caracterizado pela 

conduta de perpetrar agressões físicas contra a vítima não extravasou os 

limites de censurabilidade insculpidos no próprio tipo penal, já que 

representa, em si mesma, a própria recriminação contida no tipo 

penal.Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a 

maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a 

PENA-BASE imputada ao réu em 15 (quinze) dias de prisão simples, 
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mínimo legal.Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Não 

vislumbro a ocorrência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, de 

sorte que deve ficar estabelecida dentro do patamar adrede fixado: 15 

(quinze) dias de prisão simples.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a 

PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 15 (quinze) dias de prisão simples, 

em razão da ausência, nesta etapa do processo de aplicação da sanção 

penal, de causa de aumento e diminuição da pena.I.II. Da infração penal 

descrita no art. art. 306 da Lei nº 9.503/97.Primeiramente, no que diz 

respeito aos antecedentes criminais, entendo que os registros indicados 

no âmbito dos documentos juntados nas fls. 61, 62, 64 e 66 dos autos, 

que referem à existência de ações penais e inquéritos policiais, não 

devem ser considerados em prejuízo do réu, como indicadores de maus 

antecedentes, em razão do princípio constitucional da presunção da 

inocência [art. 5.º, inciso LVII da CRFB/88]. Isso importa considerar, por via 

de arrastamento, que precedentemente ao trânsito em julgado da sentença 

penal condenatória é defeso atribuir sanção criminal a alguém ou extrair 

efeito jurídico próprio da condenação, sob pena de configurar-se 

condenação hipotética e antecipada em processo em que o acusado 

pode, a título de cogitação, restar inclusive absolvido. Portanto, revela-se 

extremamente precipitado reconhecer-se como registro indicador de 

antecedentes criminais negativos fatos pretéritos que tenham ocasionado 

inquéritos policiais arquivados e/ou pendentes e ações penais 

desguarnecidas de sentença condenatória com o trânsito em julgado 

[Súmula n.º 444 do STJ]. Dessa forma, considero que tal rubrica é incapaz 

de gerar registro desfavorável ao requerido.Não existem nos autos dados 

técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter 

positivo ou negativo, sobre a personalidade do agente e a sua conduta 

social. Em verdade, a personalidade e a conduta social do acusado não 

deveriam, sequer, ser alvo de exame e análise pelo hermeneuta, quando 

da fixação da reprimenda penal, pois características fundamentalmente 

pessoais não poderiam ser hábeis a influenciar, positiva ou 

negativamente, no processo de dosimetria da sanção penal, que deve 

simplesmente impor uma sanção pela conduta desenvolvida — 

objetivamente considerada —, não se orientando por noções morais 

permeadas por extremo subjetivismo e de repercussões, no plano prático, 

discutíveis — exteriorização do princípio da secularização.No que tange à 

culpabilidade, às circunstâncias do crime, aos motivos do crime, ao 

comportamento da vítima e as conseqüências do crime, considero que tais 

rubricas são incapazes de gerar registros desfavoráveis ao requerido, já 

que o seu cerne não descambou para excessos reprováveis no seio 

social.Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a 

maioria unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a 

PENA-BASE imputada ao réu em 06 (seis) meses de detenção mínimo 

legal.Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o 

contingente probatório produzido no processo, depreende-se que não 

existem circunstâncias agravantes ou atenuantes, de tal sorte que deve 

ficar estabelecida dentro do patamar anteriormente fixado: 06 (seis) 

meses de detenção.Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. 

Não vislumbro a ocorrência de circunstâncias agravantes. D’outra banda, 

observa-se que o réu confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, 

alínea ‘d’ do Código Penal] (‘Vide’ o teor do interrogatório acostado nas fls. 

77 e 78 dos autos), cuja análise já foi realizada. Contudo, não obstante 

tenha posicionamento pessoal em rota de contraposição, cedo espaço ao 

torrencial entendimento jurisprudencial que preconiza que a incidência da 

circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do 

mínimo legal [Súmula n.º 231 do STJ]. Deixo, portanto, à luz de tais 

premissas, de concretizar a implementação da circunstância atenuante, de 

sorte que deverá ficar a pena provisória fixada no patamar equivalente a 

06 (seis) meses de detenção.Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA 

DEFINITIVA, que fica fixada em 06 (seis) meses de detenção, em razão da 

ausência de causa de aumento e diminuição da pena.Ainda, em razão da 

cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a pena de multa, que ora 

vai fixada em 10 (dez) dias-multa, na razão de 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido monetariamente desde 

aquela data, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, anteriormente perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade 

do delito, assim como em face da situação econômica do réu.II. Da 

Resenha Estruturada das Condenações. Da Determinação do Regime de 

Cumprimento da Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de 

Liberdade por Pena Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da 

Pena.Como consectário natural da aplicação do sistema do cúmulo material 

[art. 69 do Código Penal], será infligida ao acusado pena privativa de 

liberdade correspondente a 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) 

dias de prisão simples, decorrente da condenação pela prática dos delitos 

preconizados no art. 21 da Lei nº 3.688/41 e art. 306 da Lei nº 9.503/97. 

Com esteio no conteúdo normativo do art. 72 do Código Penal a pena de 

multa deverá permanecer estipulada em 10 (dez) dias-multa, na razão de 

1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato.A pena será 

cumprida em regime ABERTO, inicialmente, de acordo com o art. 33, § 2.º, 

alínea ‘c’ do Código Penal.Deixo de proceder à substituição da pena 

privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos em função da 

existência de clarividente vedação normativa, que impede a concessão do 

benefício da conversão quando se tratar de delito praticado mediante o 

emprego de violência física contra a pessoa [art. 44, inciso I do Código 

Penal].Considerando que a pena privativa de liberdade cominada foi fixada 

em patamar compatível com o requisito temporal preconizado para a 

concessão da suspensão condicional da pena [art. 77 do Código Penal e 

art. 156 da Lei de Execução Penal], aliado ao fato de que não se trata de 

hipótese em que se afigura possível substituir a pena privativa de 

liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, já que se cuida de caso 

em que a infração penal cometida com requintes de violência real contra 

pessoa [art. 44, inciso I do Código Penal], passo, doravante, a aquilatar a 

respeito da possibilidade de concessão do beneplácito da suspensão 

condicional da pena ao acusado, na forma do art. 157 da Lei n.º 

7.210/1.984.Neste ponto em especial, cotejando o manancial informativo 

encartado nos autos, visualizo que o condenado é tecnicamente primário e 

as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma favorável ao 

requerido, consoante análise anteriormente engendrada, de modo que se 

afigura perfeitamente justificável a concessão do benefício da suspensão 

condicional da pena.Assim, da forma que se apresenta a situação, em que 

não se verificou qualquer dos impedimentos previstos no art. 77 do Código 

Penal, DETERMINO a suspensão condicional da pena, pelo prazo 

equivalente a 02 (dois) anos. Regulo a suspensão condicional da pena à 

aceitação, pelo apenado, à observância das seguintes condições [art. 78 

do Código Penal], sob pena de imediata revogação:a)proibição de 

modificação de sua residência e de ausentar-se da Comarca de 

Sorriso/MT, por lapso de tempo que supere 10 (dez) dias, sem prévia 

comunicação e, conseqüente, autorização deste Juízo [art. 78, § 2.º, 

alínea ‘b’ e art. 79, ambos do Código Penal];b)comparecimento pessoal e 

obrigatório perante este Juízo, mensalmente, a fim de justificar suas 

ocupações e comprovar sua residência [art. 78, § 2.º, alínea ‘c’ e art. 79, 

ambos do Código Penal].III. Da Análise da Possibilidade do Acusado Apelar 

em Regime de Liberdade. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, 

exceto se por outro motivo não estiver preso, devido à ausência de 

ressonância nas situações hipotéticas previstas para prisão preventiva, 

de modo que não desponta como medida recomendada o recolhimento do 

requerido à prisão [art. 312 e art. 387, parágrafo único, ambos do Código 

de Processo Penal].Acontece que, em se tratando de pena privativa de 

liberdade infligida, cujo regime de cumprimento é o semi-aberto ou aberto, 

tem-se entendido — por medida da mais lídima justiça e dotada de extrema 

razoabilidade — que não se pode impor ao condenado o recolhimento ou a 

sua manutenção no cárcere, para apreciação de eventual recurso 

apelatório, porquanto não poderia aguardar o julgamento de eventual apelo 

em regime diverso daquele fixado na sentença, até mesmo porque é direito 

do sentenciado cumprir a pena no regime estabelecido na 

condenação.Nesse idêntico sentido, não é outro o entendimento 

sufragado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas 

transcrevo ‘ipsis litteris’:“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO 

DE SEGURANÇA. REGIME SEMI-ABERTO. DIREITO DE APELAR EM 

LIBERDADE. Se, na r. sentença condenatória foi fixado o regime 

semi-aberto como o inicial de cumprimento de pena, não se pode manter o 

réu encarcerado aguardando o julgamento da apelação (precedentes). 

Recurso desprovido” (STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 

n.º 16.750/SP, 5.ª Turma, Relator: Ministro Félix Fischer, julgado em 

02/12/2003).“SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMI-ABERTO 

(INICIAL). APELAÇÃO (EM LIBERDADE). 1. São incompatíveis na sentença 

condenatória o estabelecimento do regime inicial semi-aberto e a negativa 

ao réu de apelar em liberdade. 2. Deve ser suficientemente fundamentada 

na sentença a compreensão segundo a qual o réu, para apelar, há de ser 

recolhido à prisão. 3. Faltando à sentença conveniente motivação, o 

melhor dos entendimentos é o de que o réu pode apelar em liberdade. 4. 

Habeas corpus deferido” (STJ, Habeas Corpus n.º 37.566/DF, 6.ª Turma, 

Relator: Ministro Nilson Naves, julgado em 18/11/2004).IV. Das Demais 
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Providências.Isento o sentenciado do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista ter sido assistido pela Defensoria Pública. 

Transitada em julgado a sentença e mantida a condenação:a) preencha-se 

e remeta-se o boletim individual estatístico ao Departamento de Informática 

Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de Processo Penal];b) forme-se 

e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções Criminais 

[art. 105 da Lei n.º 7.210/1.984];D’outra banda, no que tange à questão 

alusiva à suspensão dos direitos políticos, a que faz menção o art. 15, 

inciso III da CRFB/88, penso que a sua concretização não ser afigura 

viável na hipótese concreta. E, isso se justifica porque, como forma de dar 

vazão ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade — também 

conhecido como princípio da proibição de excesso —, da individualização 

da pena e da motivação das decisões judiciais, alçados ao ‘status’ de 

postulados de estirpe constitucional [art. 1.º, inciso III, art. 3.º, inciso I, 5.º, 

incisos LIV e XLVI e art. 93, inciso IX, todos da CRFB/88], há a 

necessidade de se traçar um liame de pertinência, a ser entrelaçado entre 

a suspensão dos direitos políticos (efeito) e a natureza e a gravidade da 

ação humana que deu azo ao delito, assim como a quantidade e a 

modalidade de execução da pena (causa primária), para que, somente 

então, seja aqui latada, por parte do hermeneuta,  a 

necessidade/conveniência da adoção da medida de privação. A aplicação 

irrestrita do comando normativo estampado no art. 15, inciso III da 

CRFB/88, de molde a englobar indiscriminadamente casos de condenação 

por crimes culposos, delitos de menor potencial ofensivo, demais 

infrações penais que a legislação de direção impõe a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional 

da pena, não só profana os postulados reitores da matéria, como também 

não traduz o verdadeiro propósito da norma, que passa a noção de que a 

condenação criminal, que habilita a privação do exercício dos direitos 

políticos, relaciona-se àquela que, em função da privação da liberdade do 

indivíduo, a fruição deste direito encontra-se obstaculizado.Cumpra-se a 

decisão judicial proferida no procedimento criminal que tramita em apenso. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114168 Nr: 5681-57.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ TENORIO DE OLIVEIRA, Rg: 

1976722, Filiação: Maria Lourenço da Conceição e Salviano Tenorio de 

Oliveira, data de nascimento: 16/03/1940, brasileiro(a), natural de 

Triunfo-PE, Telefone 65 9948 7081. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O denunciado JOSÉ TENORIO DE OLIVEIRA, praticou ato 

libidinoso com a vítima Erikka Layz de Alencar Souza, infante de 06(seis) 

anos de idade. Ante o exposto o Ministério Público o denunciou como 

incurso no artigo 217-A, caput, e art. 69, ambos do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Defiro o pedido de citação editalícia feito pela 

Representante do Ministério Público às fls. 64, e determino a citação do 

acusado JOSÉ TENÓRIO DE OLIVEIRA por edital, com o prazo de 15 

(quinze) dias, conforme disposto no artigo 361 do CPP.Decorrido o prazo, 

com ou sem a apresentação de defesa preliminar, venham os autos 

conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90364 Nr: 1979-74.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERINALDO ALVES DA SILVA, Cpf: 

84364483249, Rg: 2584398-2, Filiação: Maria Hilda Alves da Silva*, data de 

nascimento: 07/09/1986, brasileiro(a), natural de Açailandia-MA, 

convivente, serviços gerais, Telefone 66-9605-9366. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O denunciado ERINALDO ALVES DA SILVA, causou 

incêndio expondo ao perigo a vida, a integridade física e o patrimôio de 

outrem, em casa habitada, pertencente a vítima Maria Sonia da Silva Sousa 

Araujo.Ante o exposto o Ministério Público o denunciou como incurso no 

artigo 250, §1°, inciso II, alínea "a" do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  1 9 7 9 - 7 4 . 2 0 1 2 . 8 1 1 . 0 0 4 0 ( c ó d i g o : 

90364)VISTOS/NGO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio de seu representante legal, oferece denúncia em 

desfavor de ERINALDO ALVES DA SILVA, qualificado(a/s) nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica do artigo 250, § 1º , inciso II, alínea “a” 

do Código Penal, perquirindo o parquet, via de consequência, pelo 

processamento da imprescindível ação penal pública e final condenação 

do(a/s) denunciado(a/s) no respectivo preceito secundário em 

referência.Percutindo ao fundo da parlenda, preenchidos os requisitos 

legais do artigo 41 et seq e não sendo caso de aplicação do artigo 395, 

ambos do CPP, forte no artigo 396 do mesmo Código Instrumental Penal, 

RECEBO e determino a D.R. e A. da presente denúncia sub examine, que 

tramitará segundo o rito comum ordinário ut art. 394 do CPP. CITE 

pessoalmente o(a/s) denunciado(a/s) para fins e prazo do artigo 396, 

asseverando-lhe(a/s) a faculdade do artigo 396-A, ambos do CPP. Em 

sendo necessário e já requerido nos autos, para consecução da citação, 

expeça carta precatória com prazo de 30 (trinta) dias ou expeça edital 

com prazo de 15 (quinze) dias ut artigos 353ss ou 361ss do CPP, 

respectivamente. Na citação por edital, uma vez superado o prazo legal, 

em sendo de caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à 

imediata conclusão mediante correta e específica triagem (Prov. 

11/11/CGJ).Na citação pessoal, superado o prazo legal para defesa e 

restando omisso(a/s) o(a/s) acusado(a/s), forte na regra do artigo 263 et 

seq do CPP, desde já NOMEIO para patrocinar sua defesa o(a) ilustre 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) atuante no juízo, o qual será intimado 

pessoalmente para fins e prazo do § 2º do artigo 396-A do CPP.Superado 

o decêndio legal para manifestação e defesa do(a/s) acusado(a/s), 

inclusive por atuação do eminente Defensor Público, certifique e à 

conclusão para fins do artigo 397 et seq do CPP.Por força de lei e sendo o 

caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO PÚBLICO e da 

DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados pessoalmente acerca dos 

atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de regência.Sendo o caso, 

proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto tarjeamento dos 

autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de tramitação e 

julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 09 

de fevereiro de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103004 Nr: 5974-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO 

SILVA, Filiação: Francisca Maria da Conceição e Aniceto Batista da Silva, 

data de nascimento: 06/02/1983, brasileiro(a), natural de Pedreiras-MA, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Devendo o réu comparecer a este juízo, para manifestar 

se deseja recorrer da r. sentença abaixo..

Sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR o requerido Raimundo Nonato da Conceição Silva, 

devidamente qualificado, pela prática da infração penal de furto, 

chancelado no corpo do art. 155 do Código Penal.Passo, portanto, como 

forma de dar vazão ao princípio da individualização da pena, de estirpe 

constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à dosimetria da sanção 

penal a ser infligida ao requerido.I. Da Aplicação da Pena Privativa de 

Liberdade.Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, 

depreende-se que a moduladora é incapaz de gerar registro desfavorável 

ao réu, porquanto, de acordo com os informes produzidos no processo, 

não subsistem registros hábeis, que tenham o condão de comprovar a 

pré-existência, considerada a data da consumação da ação delituosa, de 

decreto penal condenatório proferido em detrimento dos interesses do 

requerido.Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão 

de um juízo conclusivo, de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social. Em verdade, a 

personalidade e a conduta social do acusado não deveriam, sequer, ser 

alvo de exame/análise por parte do hermeneuta, quando da fixação da 

reprimenda penal, pois características fundamentalmente pessoais não 

poderiam ser hábeis a influenciar, positiva ou negativamente, no processo 

de dosimetria da sanção penal, que deve simplesmente impor uma sanção 

pela conduta desenvolvida (objetivamente considerada), não se 

orientando por noções morais permeadas por extremo subjetivismo e de 

repercussões, no plano prático, discutíveis — exteriorização do princípio 

da secularização.No que tange à culpabilidade, às circunstâncias do 

crime, aos motivos do crime, ao comportamento da vítima e as 

conseqüências do crime, considero que tais rubricas são incapazes de 

gerar registros desfavoráveis ao requerido, já que o seu cerne não 

descambou para excessos reprováveis no seio social.Destarte, 

considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja 

análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria unânime 

daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE imputada ao 

réu em 01 (um) ano de reclusão, mínimo legal.Feito isso, passo a fixação 

da PENA PROVISÓRIA. Esmiuçando o contingente probatório produzido no 

processo, depreende-se que não existem circunstâncias agravantes ou 

atenuantes, de tal sorte que deve ficar estabelecida dentro do patamar 

anteriormente fixado: 01 (um) ano de reclusão.Ultrapassada tal etapa, 

passo a fixar a PENA DEFINITIVA, que fica fixada em 01 (um) ano de 

reclusão, em razão da ausência de causa de aumento e de diminuição da 

pena.Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao 

réu a pena de multa, que ora vai fixada em 10 (dez) dias-multa, na razão 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser corrigido 

monetariamente desde aquela data, considerando as circunstâncias 

judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente perquiridas, em análise 

retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como em face da situação 

econômica do réu.II. Da Da Determinação do Regime de Cumprimento da 

Sanção Penal. Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Pena 

Restritiva de Direitos. Da Suspensão Condicional da Pena.A pena será 

cumprida em regime ABERTO, inicial, em conformidade com o comando 

normativo estampado no art. 33, § 2.º, alínea ‘c’ do Código Penal.Presentes 

as condições do art. 44 do Código Penal, ORDENO a substituição da pena 

privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos [art. 44, § 2.º do 

Código Penal], consubstanciada na prestação pecuniária [art. 45, § 1.º do 

Código Penal], consistente no pagamento da quantia equivalente a 100% 

(cento pontos percentuais) do valor correspondente ao salário mínimo 

vigente há época da prolação do presente veredicto, em gêneros 

alimentícios que compõem a cesta básica, a ser endereçada à entidade 

assistencial e filantrópica a ser definida em sede de execução criminal, 

franqueando a possibilidade de o condenado adimplir a obrigação em 04 

(quatro) prestações de idêntico valor.III. Da Análise da Possibilidade do 

Réu Apelar em Regime de Liberdade.Concedo ao réu o direito de apelar em 

liberdade, exceto se por outro motivo não estiver preso, devido à ausência 

de ressonância nas situações hipotéticas previstas para prisão 

preventiva, de modo que não desponta como medida recomendada o 

recolhimento do requerido à prisão [art. 312 e art. 387, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Penal].Acontece que, em se tratando de 

pena privativa de liberdade infligida, cujo regime de cumprimento é o 

semi-aberto ou aberto, tem-se entendido — por medida da mais lídima 

justiça e dotada de extrema razoabilidade — que não se pode impor ao 

condenado o recolhimento ou a sua manutenção no cárcere, para 

apreciação de eventual recurso apelatório, porquanto não poderia 

aguardar o julgamento de eventual apelo em regime diverso daquele fixado 

na sentença, até mesmo porque é direito do sentenciado cumprir a pena 

no regime estabelecido na condenação.Nesse idêntico sentido, não é 

outro o entendimento sufragado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

cujas ementas transcrevo ‘ipsis litteris’:“PROCESSUAL PENAL. RECURSO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME SEMI-ABERTO. DIREITO DE 

APELAR EM LIBERDADE. Se, na r. sentença condenatória foi fixado o 

regime semi-aberto como o inicial de cumprimento de pena, não se pode 

manter o réu encarcerado aguardando o julgamento da apelação 

(precedentes). Recurso desprovido” (STJ, Recurso Ordinário em Mandado 

de Segurança n.º 16.750/SP, 5.ª Turma, Relator: Ministro Félix Fischer, 

julgado em 02/12/2003).“SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME 

SEMI-ABERTO (INICIAL). APELAÇÃO (EM LIBERDADE). 1. São 

incompatíveis na sentença condenatória o estabelecimento do regime 

inicial semi-aberto e a negativa ao réu de apelar em liberdade. 2. Deve ser 

suficientemente fundamentada na sentença a compreensão segundo a 

qual o réu, para apelar, há de ser recolhido à prisão. 3. Faltando à 

sentença conveniente motivação, o melhor dos entendimentos é o de que 

o réu pode apelar em liberdade. 4. Habeas corpus deferido” (STJ, Habeas 

Corpus n.º 37.566/DF, 6.ª Turma, Relator: Ministro Nilson Naves, julgado 

em 18/11/2004).IV. Das Demais Providências.Condeno, igualmente, o réu 

no pagamento das custas judiciais, podendo ser concedido o benefício da 

assistência judiciária gratuita ao requerido, em sede de execução penal 

[art. 804 do Código de Processo Penal; art. 3.º, inciso II e § 1.º da Lei 

Estadual n.º 7.603/2001].Transitada em julgado a sentença e mantida a 

condenação:a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];b) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara 

das Execuções Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].D’outra banda, no 

que tange à questão alusiva à suspensão dos direitos políticos, a que faz 

menção o art. 15, inciso III da CRFB/88, penso que a sua concretização 

não ser afigura viável na hipótese concreta. E, isso se justifica porque, 

como forma de dar vazão ao princípio da razoabilidade e da 

proporcionalidade — também conhecido como princípio da proibição de 

excesso —, da individualização da pena e da motivação das decisões 

judiciais, alçados ao ‘status’ de postulados de estirpe constitucional [art. 

1.º, inciso III, art. 3.º, inciso I, 5.º, incisos LIV e XLVI e art. 93, inciso IX, 

todos da CRFB/88], há a necessidade de se traçar um liame de 

pertinência, a ser entrelaçado entre a suspensão dos direitos políticos 

(efeito) e a natureza e a gravidade da ação humana que deu azo ao delito, 

assim como a quantidade e a modalidade de execução da pena (causa 

primária), para que, somente então, seja aquilatada, por parte do 

hermeneuta, a necessidade/conveniência da adoção da medida de 

privação. A aplicação irrestrita do comando normativo estampado no art. 

15, inciso III da CRFB/88, de molde a englobar indiscriminadamente casos 

de condenação por crimes culposos, delitos de menor potencial ofensivo, 

demais infrações penais que a legislação de direção impõe a substituição 

da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão 

condicional da pena, não só profana os postulados reitores da matéria, 

como também não traduz o verdadeiro propósito da norma, que passa a 
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noção de que a condenação criminal, que habilita a privação do exercício 

dos direitos políticos, relaciona-se àquela que, em função da privação da 

liberdade do indivíduo, a fruição deste direito encontra-se 

obstaculizado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125037 Nr: 2416-13.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX GOMES DOS SANTOS, JOSE ANTONIO 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX GOMES DOS SANTOS, Filiação: 

Filomena Gomes e Jose Alves dos Santos, data de nascimento: 

07/09/1981, brasileiro(a), natural de Sobral-CE, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 16 de maio de 2014, em horário não preciso, mas antes das 06h00min., 

na residência situada na Rua São Francisco de Assis, n° 181, nesta uber, 

o denunciado ALEX GOMES DOS SANTOS subtraiu, para si ou para 

outrem, mediante rompimento de rompimento de obstáculo à subtração, 

coisas alheias móvel, e na madrugada do dia 18 de maio de 2014, na 

Perimetral Sudoeste, nas proximidades da empresa Agro Verde, nesta 

cidade, o indigitado ALEX GOMES DOS SANTOS subtraiu, para si ou para 

outrem, coisas alheias móvel. Ante o exposto, o Ministério Público o 

denunciou como incurso no artigo 155, § 4°, I e art. 155, § 1°, c.c art. 71, 

todos do Código Penal.

Despacho: De efeito, tomando-se em consideração que subsistem, no 

âmbito do inquérito policial, indícios satisfatórios, que detém a capacidade 

de demonstrar a autoria e materialidade da prática da infração penal, e que 

materializam a existência de justa causa para a acusação —também 

conhecida como interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, e dado a 

tipicidade, em tese, dos fatos descritos na proposta acusatória, RECEBO a 

denúncia oferecida em desfavor de: a) Alex Gomes dos Santos, como 

incurso na sanção prevista no art. 155, § 4°, I, e art. 155 § 1°, c.c art. 71, 

todos do Código Penal, e b) Antonio Pereira da Silva, como incurso na 

sanção prevista no art. 180, caput, c.c art. 71, ambos do Código Penal. 

Distribua-se, registre-se e autue-se como ação penal.Proceda-se à 

citação do acusado, mediante a expedição de mandado, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta à acusação, registrando-se 

de forma expressa que, na hipótese de inércia, será realizada a 

nomeação de defensor dativo, para efetivação da defesa técnica [art. 396 

‘caput’ e art. 396-A, § 2.º, ambos do Código de Processo Penal]. Com 

relação ao requerimento que visa à obtenção de certidão, elaborada pelo 

Cartório da Quinta Vara Criminal, como forma de concretizar a 

aplicabilidade do direito de certidão [art. 5.º, inciso XXXIV, alínea ‘b’ da 

CRFB/88], que se circunscreve ao critério da territorialidade — e, portanto, 

não se contrapõe à idéia-proposição de que, devido ao poder requisitório 

do Ministério Público, a intervenção do Poder Judiciário, para efeito de 

obtenção de certidões de antecedentes criminais e informações, dirigidas 

a repartições públicas e entidades privadas, somente se justifica quando 

demonstrada a impossibilidade de realização da diligência por meio próprio 

—, ORDENO que a escrivania expeça certidão de antecedentes criminais 

circunstanciada em nome do réu, fazendo consignar que a certidão 

deverá especificar a data do fato delituoso e recebimento da denúncia, 

detalhando a capitulação legal, os termos da condenação (dispositivo 

legal, pena imposta, modo inicial de execução) ou da absolvição, a data do 

trânsito em julgado da sentença penal, a data da extinção de punibilidade 

ou a data do cumprimento ou da extinção da sanção penal, na forma do 

que dispõe o item 7.17.1.2 da CNGCGJ/TJMT.Intimem-se. Notifique-se o 

Ministério Público

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118826 Nr: 9194-33.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPoP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDEMIR PESSATO OU PESSATTO, 

Cpf: 53547675120, Rg: 10708634, Filiação: Roque Pessato e de Amelia 

Rozo Pessato, data de nascimento: 01/08/1971, brasileiro(a), convivente, 

Telefone 9602-6419. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  9 1 9 4 - 3 3 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

118826)VISTO/KP.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denunciou CLAUDEMIR PESSATTO, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica dos artigos 129, §9° e 147, ambos do 

Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, tendo em vista os fatos 

ocorridos no dia 18/10/2014.Sem embargo do intento ministerial, certo é 

que incumbe ao acusado manter atualizado seus dados cadastrais 

perante a autoridade policial e/ou judicial processante, pena de 

caracterização de fuga do distrito da culpa e demais consequências 

processuais de regência.Destarte, considerando também que o parquet 

possui meios legais e institucionais para perpetrar a referida busca 

cadastral junto ao Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao 

INFOJUD (Receita Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do 

acusado por EDITAL na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será 

publicado uma vez no DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual 

deverá ser certificado nos autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o 

acusado transcorrer in albis o prazo legal para defesa preliminar, deveras, 

o feito resta sobrestado por força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o 

relato do necessário. Fundamento.Da Suspensão Processual e 

Prescricional.Percutindo ao fundo da parlenda, observo nítida 

caracterização da malfada crise de instância em face da fuga do distrito 

da culpa pelo(a) acusado(a), sendo corolário lógico de tal circunstância o 

sobrestamento da marcha processual e prescricional ut artigo 366 do 

CPP.Insta discorrer in casu que da citação editalícia somente não decorre 

tal suspensão se o(a) acusado(a) comparece pessoalmente aos autos 

para autodefesa e/ou constitui ele(a) advogado(a) que realmente 

patrocine seus interesses no curso da instrução criminal, conforme letra 

do referido artigo 366 do CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição 

de advogado(a) para perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única 

e exclusivamente a liberdade provisória, somada a ausência do(a) 

causídico(a) nos demais atos instrutórios é situação assaz à suspensão 

em testilha, eis que por força de comando constitucional (incisos LIV e LV, 

art. 5º, CF/88) e disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em 

casos tais a nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o 

que retira a possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, 

havendo incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub 

examine, a SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é 

medida imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal.Conforme lembra 

o arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 308 de 1154



permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 23 de outubro de 2017.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos que no dia 18 de outubro de 2014, por 

volta das 12h40min., o denunciado CLAUDEMIR PESSATTO, ofendeu a 

integridade corporal de sua companheira Patricia Ferreira de Oliveira, 

conta ainda que, ameçou causar mal e grave à sua convivente. Ante o 

exposto, o Ministério Público o denunciou como no incurso do artigo 129, § 

9° e artigo 147, do Código Penal.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125892 Nr: 2954-91.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIANARA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDIANARA TURRA, Filiação: Claudina de 

Bettio Turra e Ludovico Turra, brasileiro(a), Telefone 66-9973-2484. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 22 de 

março de 2015, por volta das 09h50min., na Rua Passo Fundo , Bairro São 

Mateus, a denunciada foi presa em flagrante pela Polícia Militar, por estar 

portando uma arma de fogo tipo garruncha, de uso permitido, marca e 

modelo não identificados, calibre 32, com númeração de série inexistente, 

sem autorização e em desacordo com determinação ou regulamentar. 

Ante o exposto o Ministério Público o denunciou no incurso do artigo 14, 

caput, da Lei nº 10.826/2003, do Código Penal.

Despacho: De efeito, tomando-se em consideração que subsistem, no 

âmbito do inquérito policial, indícios satisfatórios, que detém a capacidade 

de demonstrar a autoria e materialidade da prática da infração penal, e que 

materializam a existência de justa causa para a acusação —também 

conhecida como interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, e dado a 

tipicidade, em tese, dos fatos descritos na proposta acusatória, RECEBO a 

denúncia oferecida em desfavor de Indianara Turra, como incurso no 

artigo 14, caput, da Lei nº. 10.826/2003. Distribua-se, registre-se e 

autue-se como ação penal.Proceda-se à citação do acusado, mediante a 

expedição de mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

resposta à acusação, registrando-se de forma expressa que, na hipótese 

de inércia, será realizada a nomeação de defensor dativo, para efetivação 

da defesa técnica [art. 396 ‘caput’ e art. 396-A, § 2.º, ambos do Código de 

Processo Penal]. Com relação ao requerimento que visa à obtenção de 

certidão, elaborada pelo Cartório da Quinta Vara Criminal, como forma de 

concretizar a aplicabilidade do direito de certidão [art. 5.º, inciso XXXIV, 

alínea ‘b’ da CRFB/88], que se circunscreve ao critério da territorialidade — 

e, portanto, não se contrapõe à idéia-proposição de que, devido ao poder 

requisitório do Ministério Público, a intervenção do Poder Judiciário, para 

efeito de obtenção de certidões de antecedentes criminais e informações, 

dirigidas a repartições públicas e entidades privadas, somente se justifica 

quando demonstrada a impossibilidade de realização da diligência por meio 

próprio —, ORDENO que a escrivania expeça certidão de antecedentes 

criminais circunstanciada em nome do réu, fazendo consignar que a 

certidão deverá especificar a data do fato delituoso e recebimento da 

denúncia, detalhando a capitulação legal, os termos da condenação 

(dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de execução) ou da 

absolvição, a data do trânsito em julgado da sentença penal, a data da 

extinção de punibilidade ou a data do cumprimento ou da extinção da 

sanção penal, na forma do que dispõe o item 7.17.1.2 da 

CNGCGJ/TJMT.Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 02 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127788 Nr: 4070-35.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON WILLIAN SOUZA PONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDERSON WILLIAN SOUZA PONTE, 

Filiação: Rosa da Conceição Vilalba e Luiz Joaquim de Souza Ponte, data 

de nascimento: 27/01/1988, brasileiro(a), natural de Guaranta do Norte-MT, 

convivente, pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do inquérito policial incluso que, no data de 10 

de maio de 2015. em horário ainda não precisados nos autos mas, no 

período matutino, na residência situada na Rua Goiás, Q. 53, Lote 24,o 

denunciado EDERSON WILLIAN DE SOUZA PONTE, praticou vias de fato 

em face de sua convivente Vanderléia Neves da Rocha, e ameaçou 

causar mal injusto e grave à sua convivente. Ante o exposto, o Ministério 

Público o denunciado no incurso do artigo 21, art. 61, inciso II e art. 147, 

caput, do Código Penal.

Despacho: De efeito, tomando-se em consideração que subsistem, no 

âmbito do inquérito policial, indícios satisfatórios, que detém a capacidade 

de demonstrar a autoria e materialidade da prática da infração penal, e que 

materializam a existência de justa causa para a acusação —também 

conhecida como interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, e dado a 

tipicidade, em tese, dos fatos descritos na proposta acusatória, RECEBO a 

denúncia oferecida em desfavor de Éderson Willian de Souza Ponte, como 

incurso nas sanções previstas no art. 21, da Lei de Contravenção Penal, 

c/c art. 61, inciso II, alínea “a” e art.147, caput, ambos do Código Penal, 

com observância da Lei 11.340/2006. Distribua-se, registre-se e autue-se 

como ação penal.Proceda-se à citação do acusado, mediante a expedição 

de mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem resposta à 

acusação, registrando-se de forma expressa que, na hipótese de inércia, 

será realizada a nomeação de defensor dativo, para efetivação da defesa 

técnica [art. 396 ‘caput’ e art. 396-A, § 2.º, ambos do Código de Processo 

Penal]. INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que 

visam a requisição de informações, dirigidas à órgãos/repartições 

públicas, com o propósito de obter folha/certidão de antecedentes 

criminais em nome do réu. É que, segundo o feitio da legislação de 

regência, o Ministério Público, na condição de “dominus litis” e atuando na 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de conduzir/promover 

diligências investigatórias e requisitar/solicitar diretamente documentos e 

informações [art. 129, incisos VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, 

alínea “b”, II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, 

ambos do Código de Processo Penal]. O Poder Judiciário não está 

obrigado/forçado, de forma genérica e não-individualizada, a deferir a 

realização de diligências, pleiteadas pelo órgão acusador, exceto se 

demonstrada a necessidade efetiva de sua intermediação, por intermédio 

da exposição de justificativa concreta que demonstre a existência de 

dificuldade ou obstáculo instransponível para a concretização do ato, 

através da utilização/emprego de meios próprios [cf.: STJ, ROMS n.° 

28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 

664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/03/2005; 

STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese ‘sub 

judice’.D’outra banda, com relação ao requerimento que visa à obtenção 

de certidão, elaborada pelo Cartório da Quinta Vara Criminal, como forma 

de concretizar a aplicabilidade do direito de certidão [art. 5.º, inciso XXXIV, 

alínea ‘b’ da CRFB/88], que se circunscreve ao critério da territorialidade — 

e, portanto, não se contrapõe à ideia-proposição de que, devido ao poder 

requisitório do Ministério Público, a intervenção do Poder Judiciário, para 

efeito de obtenção de certidões de antecedentes criminais e informações, 

dirigidas a repartições públicas e entidades privadas, somente se justifica 

quando demonstrada a impossibilidade de realização da diligência por meio 

próprio —, ORDENO que a escrivania expeça certidão de antecedentes 

criminais circunstanciada em nome do réu, fazendo consignar que a 

certidão deverá especificar a data do fato delituoso e recebimento da 

denúncia, detalhando a capitulação legal, os termos da condenação 

(dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de execução) ou da 

absolvição, a data do trânsito em julgado da sentença penal, a data da 

extinção de punibilidade ou a data do cumprimento ou da extinção da 

sanção penal, na forma do que dispõe o item 7.17.1.2 da 

CNGCGJ/TJMT.DEFIRO o pedido de prioridade de tramitação para 

julgamento do feito, em conformidade com o art. 33, parágrafo único da Lei 

nº 11.340/2006.Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 02 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87460 Nr: 6963-38.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALDECI GRICOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE VALDECI GRICOLETO, Cpf: 

08830533904, Rg: 719336, Filiação: Quinto Grigoleto e de Jovelina 

Castaldeli Grigoleto, data de nascimento: 04/08/1949, brasileiro(a), natural 

de Bandeirantes-PR, Telefone 99-3560-1133. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos que no dia 11 de setembro de 2010, 

em horário não apurado, no Sítio Nossa Senhora Aparecida, n° 084, 

Assentamento Santa Rosa I, o denunciado JOSE VALDECI GRIGOLETTO 

matou a vítima Joacir Rodrigues Mendes, efetuando disparo de arma de 

fogo contra o mesmo, causando-lhe as lesões, as quais, por natureza, 

foram causas suficientes para causar-lhe a morte. Ante o exposto, o 

Ministério Público o denuncioucomo no incurso do artigo 121, caput, do 

Código Penal.

Despacho: Ante o exposto:a) INDEFIRO o pedido de decretação da prisão 

preventiva do denunciado José Valdeci Grigoletto;b) RECEBO a denúncia 

oferecida em desfavor de José Valdeci Grigoletto, como incurso nas 

sanções previstas no art. 121 ‘caput’ do Código Penal. Distribua-se, 

registre-se e autue-se como ação penal.Proceda-se à citação do 

acusado, mediante a expedição de mandado, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, apresente resposta à acusação, registrando-se de forma 

expressa que, na hipótese de inércia, será realizada a nomeação de 

defensor dativo, para efetivação da defesa técnica [art. 406 ‘caput’ e art. 

408, ambos do Código de Processo Penal].INDEFIRO o pedido, veiculado 

por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição de informações, 

dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito de obter 

folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, segundo 

o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na condição de 

‘dominus litis’ e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea ‘b’, II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal].O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou obstáculo instransponível para a 

concretização do ato, através da utilização/emprego de meios próprios 

[cf.: STJ, ROMS n.° 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 
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10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/03/2005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese ‘sub judice’.D’outra banda, com relação ao requerimento que visa 

à obtenção de certidão, elaborada pelo Cartório da Quinta Vara Criminal, 

como forma de concretizar a aplicabilidade do direito de certidão [art. 5.º, 

inciso XXXIV, alínea ‘b’ da CRFB/88], que se circunscreve ao critério da 

territorialidade — e, portanto, não se contrapõe à idéia-proposição de que, 

devido ao poder requisitório do Ministério Público, a intervenção do Poder 

Judiciário, para efeito de obtenção de certidões de antecedentes criminais 

e informações, dirigidas a repartições públicas e entidades privadas, 

somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de realização 

da diligência por meio próprio —, ORDENO que a escrivania expeça 

certidão de antecedentes criminais circunstanciada em nome do réu, 

fazendo consignar que a certidão deverá especificar a data do fato 

delituoso e recebimento da denúncia, detalhando a capitulação legal, os 

termos da condenação (dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de 

execução) ou da absolvição, a data do trânsito em julgado da sentença 

penal, a data da extinção de punibilidade ou a data do cumprimento ou da 

extinção da sanção penal, na forma do que dispõe o item 7.17.1.2 da 

CNGCGJ/TJMT.Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 02 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133487 Nr: 7145-82.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MARCOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRO MARCOS DOS SANTOS, Cpf: 

82902771134, Rg: 40793, Filiação: Aparecida Heronilda dos Santos e 

Pedro Pereira dos Santos, data de nascimento: 27/02/1976, brasileiro(a), 

natural de Maria Helena-PR, casado(a), motorista, Telefone (65) 

9916-6387. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do procedimento investigatório que, no dia 27 de 

maio de 2015, às 19h30min., na rodovia federal da BR 163, KM 733. em 

Sorriso/MT, o denunciado SANDRO MARCOS DOS SANTOS transportava 

carvão vegetal sem licença válida válida outorgada pela autoridade 

competente, totalizando 50,980 m³, ressai dos autos que fez uso de 

documentos falsos. Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou como 

no incurso do artigo 46, § único e do artigo 304, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Conforme 

requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento Certidão de 

Antecedentes Criminais do denunciado.Nos termos do artigo 396 do 

Código de Processo Penal, alterado pela Lei 11.719/2008, cite e intime o 

acusado, para apresentar defesa preliminar no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme artigo 396-A do mesmo diploma legal.Desde já designo audiência 

para o dia __ de __________ de 201___, às ____:____ horas, para 

apresentação da proposta de suspensão condicional do processo. Intime 

o acusado para comparecer na audiência designada.Após, com ou sem 

apresentação de defesa preliminar, venham os autos conclusos.Ciência 

ao MP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 02 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123732 Nr: 1671-33.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LUIZ PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBSON LUIZ PAZ, Cpf: 53196651134, 

Rg: 2397370-7, Filiação: Zoleide de Stefani Paz* e Luiz Paz, data de 

nascimento: 20/09/1972, brasileiro(a), natural de São Miguel do Iguaçu-PR, 

solteiro(a), caminhoneiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos que, no dia 17 de dezembro de 2012. 

em horário e local não apurado, o denunciado ROBSON LUIZ PAZ, 

apropriou-se de coisa alheia móvel, de que tinha a posse ou a detenção, 

consistente em R$ 8.540,00 (oito mil quinhentos e quarenta reais) em 

espécie, pertencentes à vítima Valdocir Paulo Rovaris, em razão da 

relação empegatícia que possui. Ante o exposto, o Ministério Público o 

denunciou como no incurso do artigo 168, § 1°, inciso III, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

a u t o r i a ,  s a l v o ,  t a m b é m ,  m e l h o r  i n s t r u ç ã o ,  r e c e b o - a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como Ação 

Penal.CITE-SE e INTIME-SE o acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, 

responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do 

CPP, por edital.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da 

citação do acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à 

pretensão de constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja 

patrocinada pela Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata 

vista dos autos à Defensoria Pública.Conforme requerido pelo MP, acosto 

aos autos neste momento Certidão de Antecedentes Criminais do 

acusado, disponibilizado pelo TJMT.Defiro a diligência Ministerial de fl. 18, 

item “3”.INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério Público no 

item “1/2” de fl. 18, que objetiva a requisição de informações, dirigidas à 

órgãos/repartições públicas, com o propósito de obter folha/certidão de 

antecedentes criminais em nome do réu. É que, segundo o feitio da 

legislação de regência, o Ministério Público, na condição de ‘dominus litis’ e 

atuando na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de 

conduzir/promover diligências investigatórias e requisitar/solicitar 

diretamente documentos e informações [art. 129, incisos VI e VIII da 

CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea ‘b’, II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 

13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo Penal]. O Poder 

Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.° 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/03/2005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 
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Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese ‘sub judice’.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 02 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123506 Nr: 1513-75.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

Filiação: Lucia de Oliveira e Cornelio Rodrigues de Oliveira, data de 

nascimento: 03/03/1987, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

Guimarães-MT, solteiro(a), Telefone 65-98138745. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 08 de fevereiro de 2015, por volta das 05h57min., na BR 163, KM 733, 

sentido crescente, o denunciado conduzia com capacidade psicomotora 

alterada em razão de influência do álcool. Ante o exposto, o Minitério 

Público o denunciou no incurso do artigo 306, do Código de Trânsito 

Brasileiro.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Conforme 

requerido pelo MPE, acosto aos autos neste momento Certidão de 

Antecedentes Criminais do(a) denunciado(a).Nos termos do artigo 396 do 

Código de Processo Penal, alterado pela Lei 11.719/2008, cite-se e 

intime-se o(a) acusado(a), para apresentar defesa preliminar no prazo de 

10 (dez) dias, conforme artigo 396-A do mesmo diploma legal.Desde já 

designo audiência para o dia 30 de maio de 2016, às 15:40 horas, para 

apresentação da proposta de suspensão condicional do processo. 

Intime-se o(a) acusado(a) para comparecer na audiência designada.Após, 

com ou sem apresentação de defesa preliminar, venham os autos 

conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 02 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123031 Nr: 1183-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDEAN RUBENS FIGUEIREDO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEDEAN RUBENS FIGUEIREDO DUARTE, 

Cpf: 01888965118, Rg: 1537355-0, Filiação: Paulo Sergio Pereira Duarte e 

de Linete Figueiredo Duarte*, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 21 de janeiro de 2015, por volta das 19h50min., o denunciado JEDEAN 

RUBENS FIGUEIREDO DUARTE praticou vias de fato contra sua 

ex-convivente Fabiana Lopes de Oliveira, e ameaçu causar mal injusto e 

grave. Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou no incurso no 

artigo 147, do Código Penal.

Despacho: De efeito, tomando-se em consideração que subsistem, no 

âmbito do inquérito policial, indícios satisfatórios, que detém a capacidade 

de demonstrar a autoria e materialidade da prática da infração penal, e que 

materializam a existência de justa causa para a acusação —também 

conhecida como interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, e dado a 

tipicidade, em tese, dos fatos descritos na proposta acusatória, RECEBO a 

denúncia oferecida em desfavor de Jedean Rubens Figueiredo Duarte, 

como incurso nas sanções previstas no art. 147 do Código Penal c/c com 

o art. 21 da Lei das Contravenções Penais, com observâncias da Lei n.º 

11.340/2006. Distribua-se, registre-se e autue-se como ação 

penal.Proceda-se à citação do acusado, mediante a expedição de 

mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem resposta à 

acusação, registrando-se de forma expressa que, na hipótese de inércia, 

será realizada a nomeação de defensor dativo, para efetivação da defesa 

técnica [art. 396 ‘caput’ e art. 396-A, § 2.º, ambos do Código de Processo 

Penal]. INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que 

visam a requisição de informações, dirigidas à órgãos/repartições 

públicas, com o propósito de obter folha/certidão de antecedentes 

criminais em nome do réu. É que, segundo o feitio da legislação de 

regência, o Ministério Público, na condição de “dominus litis” e atuando na 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de conduzir/promover 

diligências investigatórias e requisitar/solicitar diretamente documentos e 

informações [art. 129, incisos VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, 

alínea “b”, II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, 

ambos do Código de Processo Penal]. O Poder Judiciário não está 

obrigado/forçado, de forma genérica e não-individualizada, a deferir a 

realização de diligências, pleiteadas pelo órgão acusador, exceto se 

demonstrada a necessidade efetiva de sua intermediação, por intermédio 

da exposição de justificativa concreta que demonstre a existência de 

dificuldade ou obstáculo instransponível para a concretização do ato, 

através da utilização/emprego de meios próprios [cf.: STJ, ROMS n.° 

28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 

664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/03/2005; 

STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese ‘sub 

judice’.D’outra banda, com relação ao requerimento que visa à obtenção 

de certidão, elaborada pelo Cartório da Quinta Vara Criminal, como forma 

de concretizar a aplicabilidade do direito de certidão [art. 5.º, inciso XXXIV, 

alínea ‘b’ da CRFB/88], que se circunscreve ao critério da territorialidade — 

e, portanto, não se contrapõe à ideia-proposição de que, devido ao poder 

requisitório do Ministério Público, a intervenção do Poder Judiciário, para 

efeito de obtenção de certidões de antecedentes criminais e informações, 

dirigidas a repartições públicas e entidades privadas, somente se justifica 

quando demonstrada a impossibilidade de realização da diligência por meio 

próprio —, ORDENO que a escrivania expeça certidão de antecedentes 

criminais circunstanciada em nome do réu, fazendo consignar que a 

certidão deverá especificar a data do fato delituoso e recebimento da 

denúncia, detalhando a capitulação legal, os termos da condenação 

(dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de execução) ou da 

absolvição, a data do trânsito em julgado da sentença penal, a data da 

extinção de punibilidade ou a data do cumprimento ou da extinção da 

sanção penal, na forma do que dispõe o item 7.17.1.2 da 

CNGCGJ/TJMT.DEFIRO o pedido de prioridade de tramitação para 

julgamento do feito, em conformidade com o art. 33, parágrafo único da Lei 

nº 11.340/2006.Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.
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E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane Dias de Campos 

Maraschin, digitei.

Sorriso, 09 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133970 Nr: 7414-24.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILVAN DE OLIVEIRA SILVA, Rg: 

28818318, Filiação: Abigail Aparecida de Oliveira, data de nascimento: 

16/11/1991, brasileiro(a), natural de Foz do Iguaçu-PR, solteiro(a), 

Telefone 66-9990-2334. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento invetigatório que, no 

dia 16 de abril de 2015, por volta das 10h00min.,o denunciado GILVAN DE 

OLIVEIRA SILVA adquiriu em proveito próprio, coisa sabida ser produto de 

furto, adulterou sinal identificador de veículo automotor, e possuiu e 

mantinha uma arma de fogo, um revolver calibre 32. Ante o exposto, o 

Minitério Público o denunciou no incurso no artigo 180, caput, e 311, e no 

12, caput, do Código Penal.

Despacho: Processo nº 7414-24.2015.811.0040.Código nº. 

133970.Inquérito Policial.Vistos.Estando a denúncia conforme com os 

critérios do art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, 

CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da 

culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da 

materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como Ação 

Penal.CITE-SE e INTIME-SE o acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, 

responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do 

CPP.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do 

acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de 

constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela 

Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos 

à Defensoria Pública.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste 

momento Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, disponibilizado 

pelo TJMT.Defiro a diligência Ministerial de fl. 29 item “3”.INDEFIRO o 

pedido, veiculado por parte do Ministério Público nos itens “1 e 2” de fl. 29, 

que objetiva a requisição de informações, dirigidas à órgãos/repartições 

públicas, com o propósito de obter folha/certidão de antecedentes 

criminais em nome do réu. É que, segundo o feitio da legislação de 

regência, o Ministério Público, na condição de ‘dominus litis’ e atuando na 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de conduzir/promover 

diligências investigatórias e requisitar/solicitar diretamente documentos e 

informações [art. 129, incisos VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, 

alínea ‘b’, II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos 

do Código de Processo Penal]. O Poder Judiciário não está 

obrigado/forçado, de forma genérica e não-individualizada, a deferir a 

realização de diligências, pleiteadas pelo órgão acusador, exceto se 

demonstrada a necessidade efetiva de sua intermediação, por intermédio 

da exposição de justificativa concreta que demonstre a existência de 

dificuldade ou de obstáculo instransponível para a concretização do ato, 

através da utilização/emprego de meios próprios [cf.: STJ, ROMS n.° 

28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 

664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/03/2005; 

STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese ‘sub 

judice’.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 14 de dezembro de 2016. 

Marina Carlos França Juíza de Direito em Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane Dias de Campos 

Maraschin, digitei.

Sorriso, 09 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146824 Nr: 2402-92.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON LIMA RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JACKSON LIMA RODRIGUES SILVA, 

Filiação: Nucilene Lima da Silva e José Filhos Rodrigues, data de 

nascimento: 04/11/1997, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), 

lavador, Telefone 66 9981-2430 mae. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 27 de fevereiro de 2016, por volta das 03h30min., o denu nciado 

JACKSON LIMA RODRIGUES SILVA, conduzia, coisa que sabia que era 

produto de furto de crime, um celular, pertencente à vítima Móveis Gazin. 

Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou no incurso no artigo 180, 

caput, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Conforme 

requerido pelo MPE, acosto aos autos neste momento Certidão de 

Antecedentes Criminais do denunciado.Defiro as diligências Ministeriais de 

fl. 45.Nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, alterado pela 

Lei 11.719/2008, cite-se e intime-se o acusado, para apresentar defesa 

preliminar no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 396-A do mesmo 

diploma legal.Desde já designo audiência para o dia 30 de janeiro de 2017, 

às 14:30 horas, para apresentação da proposta de suspensão condicional 

do processo.Intime-se o acusado para comparecer na audiência 

designada.Ciência ao MP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane Dias de Campos 

Maraschin, digitei.

Sorriso, 09 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145033 Nr: 1440-69.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VITORIO SCUSSEL NETO, Cpf: 

04600024141, Rg: 1773514-9, Filiação: Cenilda Trein Scussel e Aparecido 

Scussel, data de nascimento: 28/11/1986, brasileiro(a), natural de 

Guarantã do Norte-MT, convivente, montador, Telefone 66-9902-5957. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do procedimento investigatório que, na data de 

31/01/2016, por volta das 15h30min., na residência localizada na Rua São 

Gabriel, n° 71, Bairro São Mateus, o denunciado VITÓRIO SCUSSEL NETO 

ofendeu a integridade corporal e ameaçou, por palavras, causar mal 

injusto e grave à seu irmão Alan Trein de Lima e à sua genitora Cenilda 

Trein. Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou como no incurso no 

artigo 129, § 9°, e no artigo 147, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

a u t o r i a ,  s a l v o ,  t a m b é m ,  m e l h o r  i n s t r u ç ã o ,  r e c e b o - a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como ação 

penal.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste momento 

Certidão de Antecedentes Criminais do acusado.Defiro as diligências 

ministeriais de fls. 21/22. Expeça-se a Sra. Gestora o necessário para o 

devido cumprimento, com prazo de 30 (trinta) dias.CITE-SE e INTIME-SE o 

acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, responda por escrito à 

acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do CPP.Nos termos do 

Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do acusado, deverá o 

Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de constituir Advogado 

ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela Defensoria Pública. Na 

última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos à Defensoria 

Pública.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 09 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155653 Nr: 6779-09.2016.811.0040

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANTÔNIA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ANTÔNIA PINTO, Cpf: 

00054549132, Rg: 1571760-7, Filiação: Suzana Maria da Conceição Pinto, 

data de nascimento: 15/03/1976, brasileiro(a), natural de Poção das 

Pedras-MA, convivente, comerciante, Telefone (66) 9909-1799. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Conforme angariado nos autos, na data de 29/05/2016, 

por volta das 00h00min., a denunciada MARIA ANTONIA PINTO, pertubou o 

sossego alheio, abusando de intrumentos sonoros ou sinais acúticos. 

Ante o exposto, o Ministério Publico o denunciou no incuso no artigo 42, 

inciso III, do Código Penal.

Despacho: Processo: 6779-09.2016.811.0040 (Código 

155653)VISTO/KP.RECEBO o processo no estado em que se encontra e 

ratifico todos os atos anteriormente praticados.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO denunciou MARIA ANTONIA PINTO, 

qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação típica do artigo 42, 

inciso III, do Decreto Lei n° 3.688/41, tendo em vista os fatos ocorridos no 

dia 29/05/2016.Sem embargo do intento ministerial, certo é que incumbe ao 

acusado manter atualizado seus dados cadastrais perante a autoridade 

policial e/ou judicial processante, pena de caracterização de fuga do 

distrito da culpa e demais consequências processuais de 

regência.Destarte, considerando também que o parquet possui meios 

legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao 

Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita 

Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL 

na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos 

autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis 

o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por 

força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o relato do necessário. 

Fundamento.Da Suspensão Processual e Prescricional.Percutindo ao 

fundo da parlenda, observo nítida caracterização da malfada crise de 

instância em face da fuga do distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo 

corolário lógico de tal circunstância o sobrestamento da marcha 

processual e prescricional ut artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que 

da citação editalícia somente não decorre tal suspensão se o(a) 

acusado(a) comparece pessoalmente aos autos para autodefesa e/ou 

constitui ele(a) advogado(a) que realmente patrocine seus interesses no 

curso da instrução criminal, conforme letra do referido artigo 366 do 

CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição de advogado(a) para 

perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única e exclusivamente a 

liberdade provisória, somada a ausência do(a) causídico(a) nos demais 

atos instrutórios é situação assaz à suspensão em testilha, eis que por 

força de comando constitucional (incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e 

disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em casos tais a 

nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o que retira a 

possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, havendo 

incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub examine, a 

SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é medida 

imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal.Conforme lembra o 

arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 
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prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 23 de outubro de 2017.ANDERSON 

CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane Dias de Campos 

Maraschin, digitei.

Sorriso, 09 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153858 Nr: 5782-26.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO SIDNEI LIZZI, Cpf: 

56991380130, Rg: 906556, Filiação: Vilma de Oliveira Lizzi e Sirio Lizzi, 

data de nascimento: 16/09/1971, brasileiro(a), natural de Capitão Leonidas 

Marques-PR, solteiro(a), taxista, Telefone 66 9622 7070. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Noticiam os autos que em data ainda não apurado no 

mês de junho de 2016, o denunciado ANTONIO SIDNEI LIZZI, ameaçou 

causar mal injustoe grave à sua ex-esposa Regiane Veitas da Cruz. Ante 

o exposto, o Ministério Público o denunciou no incurso no artigo 147, 

caput, do Código penal.

Despacho: Processo nº. 5782-26.2016.811.0040.Código nº. 

153858.Inquérito Policial.Vistos.Estando a denúncia conforme com os 

critérios do art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, 

CPP; inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da 

culpabilidade, salvo melhor instrução; havendo probabilidade da 

materialidade e da autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a 

integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como Ação 

Penal.CITE-SE e INTIME-SE o acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, 

responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do 

CPP.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do 

acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de 

constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela 

Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos 

à Defensoria Pública.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste 

momento Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, disponibilizado 

pelo TJMT.Defiro as diligências Ministeriais de fl. 21 e 22, itens “3 e 

4”.INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério Público nos itens “1 

e 2” de fls. 21 e 22, que objetiva a requisição de informações, dirigidas à 

órgãos/repartições públicas, com o propósito de obter folha/certidão de 

antecedentes criminais em nome do réu. É que, segundo o feitio da 

legislação de regência, o Ministério Público, na condição de ‘dominus litis’ e 

atuando na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de 

conduzir/promover diligências investigatórias e requisitar/solicitar 

diretamente documentos e informações [art. 129, incisos VI e VIII da 

CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea ‘b’, II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 

13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo Penal]. O Poder 

Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.° 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/03/2005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese ‘sub judice’.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências.Sorriso - MT, em 27 de 

outubro de 2016.Marina Carlos FrançaJuíza Substituta em Substituição 

Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane Dias de Campos 

Maraschin, digitei.

Sorriso, 09 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148861 Nr: 3526-13.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GENIVALDO DE ANDRADE, Cpf: 

10329202707, Rg: 12168130, Filiação: Maria Josefa de Andrade e 

Maximino Bernardo Andrade, data de nascimento: 05/12/1983, 

brasileiro(a), natural de Campos Belos-GO, convivente, motorista. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, 

entre os dias 20 e 28 do mês de março de 2016, sem horário e local 

precisonos autos, o denunciado GENIVALDO DE ANDRADE ameaçou, por 

palavras , causar mal injusto e grave à sua ex-companheira Coroline da 

Silva Mendonça. Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou como no 

incurso no artigo 147, caput, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a 
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integralmente.Distribua-se, registre-se e autue-se como Ação 

Penal.CITE-SE e INTIME-SE o acusado, para no prazo de 10 (dez) dias, 

responda por escrito à acusação nos termos dos artigos 396 e 396-A do 

CPP.Nos termos do Provimento nº 30/2008/CGJ/MT, quando da citação do 

acusado, deverá o Sr. Oficial de Justiça indagá-lo quanto à pretensão de 

constituir Advogado ou se deseja que sua defesa seja patrocinada pela 

Defensoria Pública. Na última hipótese, ABRA-SE imediata vista dos autos 

à Defensoria Pública.Conforme requerido pelo MP, acosto aos autos neste 

momento Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, disponibilizado 

pelo TJMT.Defiro as diligências Ministeriais de fl. 31.CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 09 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132898 Nr: 6790-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL SCHREINER, Filiação: Nelsi 

Schreiner e Orivaldo Arquimedes Sperando, data de nascimento: 

22/01/1979, brasileiro(a), natural de Tenente Portela-RS, solteiro(a), 

vendedor, Telefone 9669-2481. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do referido procedimento investigatório que, no 

dia 14 de fevereiro de 2016, por volta das 17h0min., o denunciado DANIEL 

SCHREINER, ameaçou causar mal injusto e grave congtra sua 

ex-companheira Mariani Gracieli Dutra. Ante o exposto, o Minitério Público 

o denunciou no incurso no artigo 147, caput, do Código Penal.

D e s p a c h o :  P r o c e s s o :  6 7 9 0 - 7 2 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 4 0  ( C ó d i g o 

132898)VISTO/KP.O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO denunciou DANIEL SCHREINER, qualificado nos autos, 

imputando-lhe a adequação típica do artigo 147, caput, do Código Penal, 

com observância da Lei n° 11.340/06, tendo em vista os fatos ocorridos 

no dia 14/02/2016.Sem embargo do intento ministerial, certo é que incumbe 

ao acusado manter atualizado seus dados cadastrais perante a 

autoridade policial e/ou judicial processante, pena de caracterização de 

fuga do distrito da culpa e demais consequências processuais de 

regência.Destarte, considerando também que o parquet possui meios 

legais e institucionais para perpetrar a referida busca cadastral junto ao 

Cartório Eleitoral local, junto ao INFOSEG e junto ao INFOJUD (Receita 

Federal), entendo correto determinar a CITAÇÃO do acusado por EDITAL 

na forma e prazo do artigo 361 do CPP, o qual será publicado uma vez no 

DJE.Superado o prazo da citação ficta, o qual deverá ser certificado nos 

autos pelo(a) gestor(a) judicial e, deixando o acusado transcorrer in albis 

o prazo legal para defesa preliminar, deveras, o feito resta sobrestado por 

força da sua fuga do distrito da culpa. Eis o relato do necessário. 

Fundamento.Da Suspensão Processual e Prescricional.Percutindo ao 

fundo da parlenda, observo nítida caracterização da malfada crise de 

instância em face da fuga do distrito da culpa pelo(a) acusado(a), sendo 

corolário lógico de tal circunstância o sobrestamento da marcha 

processual e prescricional ut artigo 366 do CPP.Insta discorrer in casu que 

da citação editalícia somente não decorre tal suspensão se o(a) 

acusado(a) comparece pessoalmente aos autos para autodefesa e/ou 

constitui ele(a) advogado(a) que realmente patrocine seus interesses no 

curso da instrução criminal, conforme letra do referido artigo 366 do 

CPP.Calha a fiveleta discorrer que a constituição de advogado(a) para 

perpetrar ato processual isolado, v.g. visando única e exclusivamente a 

liberdade provisória, somada a ausência do(a) causídico(a) nos demais 

atos instrutórios é situação assaz à suspensão em testilha, eis que por 

força de comando constitucional (incisos LIV e LV, art. 5º, CF/88) e 

disposição estanque no artigo 263 do CPP, imperioso é em casos tais a 

nomeação de defensor dativo (ou de Defensor Público), o que retira a 

possibilidade de continuidade da marcha processual.Destarte, havendo 

incidência clara e precisa do artigo 366 do CPP ao caso sub examine, a 

SUSPENSÃO dos prazos processuais e prescricionais é medida 

imperativa.Da Antecipação de Prova Testemunhal.Conforme lembra o 

arguto magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI , o artigo 366 do CPP 

permite que, sem a real presença e ciência do acusado, se produza 

provas urgentes cujo atraso implicaria sua perda.Percutindo ao fundo da 

parlenda, certo é que o uso de tal instituto processual é sempre exceção à 

regra de somente se produzir provas mediante a real presença e 

interação do acusado e sua defesa técnica, pena de escárnio do 

constitucional devido processo legal.Quer dizer, o magistrado deve estar 

atento e vigilante para não permitir e criação do costume ilegal de 

tornar-se regra a exceção para sempre determinar a antecipação de oitiva 

de testemunhas sob o argumento de que o simples decurso do tempo 

seria suficiente para o esquecimento de detalhes e perda da referida 

prova.Neste ponto a firma jurisprudência do Pretório Excelso e do e. STJ, 

in verbis:“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL 

PENAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HABEAS 

CORPUS CONCEDIDO. 1. A decisão que determina a produção antecipada 

da prova testemunhal deve atender aos pressupostos legais exigidos pela 

norma processual vigente ("Art. 255. Se qualquer testemunha houver de 

ausentar-se, ou, por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que ao 

tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente o 

depoimento"). 2. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido 

de que "[s]e o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui 

advogado, pode o juiz, suspenso o processo, determinar produção 

antecipada de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente nos 

termos do art. 225 do Código de Processo Penal". Precedentes. 3. Ordem 

concedida. (HC 96325, Relator(a):Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, 

julgado em 19/05/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 

EMENT VOL-02370-04 PP-00762 RF v. 105, n. 404, 2009, p. 481-487)” 

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 

ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER DE URGÊNCIA INDEMONSTRADO. SÚMULA 

415 DO STJ. 1. A produção antecipada de provas está adstrita àquelas 

consideradas de natureza urgente pelo Juízo processante, consoante sua 

prudente avaliação, no caso concreto, nos termos do enunciado da 

Súmula 415 desta corte. 2. Não justifica a medida a alusão abstrata e 

especulativa no sentido de que as testemunhas podem vir a falecer, 

mudar-se ou se esquecer dos fatos durante o tempo em que perdurar a 

suspensão do processo. Muito embora seja assertiva passível de 

concretização, não passa, no instante presente, de mera conjectura, já 

que desvinculada de elementos objetivamente deduzidos. 3. A afirmação 

de que a passagem do tempo propicia um inevitável esquecimento dos 

fatos, se considerada como verdade absoluta, implicaria a obrigatoriedade 

da produção antecipada da prova testemunhal em todos os casos de 

suspensão do processo, na medida em que seria reputada de antemão e 

inexoravelmente de caráter urgente, retirando do Juiz a possibilidade de 

avaliá-la no caso concreto. 4. Ordem concedida para cassar a decisão, 

mantida pelo acórdão impugnado, que determinou a produção antecipada 

de prova, determinado o desentranhamento das provas produzidas 

antecipadamente. (HC 191.942/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 04/04/2011)”De igual quadra a 

inteligência do verbete 455 da súmula do e. STJ, cimentando: “a decisão 

que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do 

CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente 

o mero decurso do tempo.”Destarte, após análise do caso em tablado, não 

vislumbro a real necessidade de se antecipar a colheita da prova 

testemunhal.Decido.SUSPENDO o curso processual e prescricional pelo 

prazo da súmula 415 do e. STJ, não permitindo a antecipação de colheita 

de prova testemunhal. Ciência ao MP. Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário.Sorriso/MT, 23 de outubro de 2017.ANDERSON 
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CANDIOTTOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane Dias de Campos 

Maraschin, digitei.

Sorriso, 09 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112120 Nr: 4065-47.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ROBERTO LOPES, Filiação: 

Paschoalina Santana Lopes*, data de nascimento: 05/05/1976, 

brasileiro(a), natural de Guarani do Oeste-SP, solteiro(a), construtor civil e 

soldador, Telefone 3560-1694. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta que no dia 14 de maio de 2014, por volta de 

02h30min., na residência situada na Rua dos Lirios, Distrito de Boa 

Esperança, o denunciado PAULO ROBERTO LOPES ofendeu a integridade 

física de sua ex-convivente Josilene Anchieta Chaves, acarretando 

lesões corporais descrito no laudo de exame de corpo de delito, onde 

também ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à sua 

ex-convivente. Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou como no 

incurso do artigo 129, § 9°, e no artigo 147, caout, do Código Penal.

Despacho: De efeito, tomando-se em consideração que subsistem, no 

âmbito do inquérito policial, indícios satisfatórios, que detém a capacidade 

de demonstrar a autoria e materialidade da prática da infração penal, e que 

materializam a existência de justa causa para a acusação —também 

conhecida como interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, e dado a 

tipicidade, em tese, dos fatos descritos na proposta acusatória, RECEBO a 

denúncia oferecida em desfavor de Paulo Roberto Lopes, como incurso 

nas sanções previstas no art. 129, §9º e no art. 147, ambos do Código 

Penal, com a observância da Lei n.º 11.340/2006. Distribua-se, registre-se 

e autue-se como ação penal.Proceda-se à citação do acusado, mediante a 

expedição de mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

resposta à acusação, registrando-se de forma expressa que, na hipótese 

de inércia, será realizada a nomeação de defensor dativo, para efetivação 

da defesa técnica [art. 396 ‘caput’ e art. 396-A, § 2.º, ambos do Código de 

Processo Penal]. INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério 

Público, que objetiva a requisição de informações, dirigidas à 

órgãos/repartições públicas, com o propósito de obter folha/certidão de 

antecedentes criminais em nome do réu. É que, segundo o feitio da 

legislação de regência, o Ministério Público, na condição de ‘dominus litis’ e 

atuando na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de 

conduzir/promover diligências investigatórias e requisitar/solicitar 

diretamente documentos e informações [art. 129, incisos VI e VIII da 

CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea ‘b’, II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 

13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo Penal].O Poder 

Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou obstáculo instransponível para a 

concretização do ato, através da utilização/emprego de meios próprios 

[cf.: STJ, ROMS n.° 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 

10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/03/2005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese ‘sub judice’.D’outra banda, com relação ao requerimento que visa 

à obtenção de certidão, elaborada pelo Cartório da Quinta Vara Criminal, 

como forma de concretizar a aplicabilidade do direito de certidão [art. 5.º, 

inciso XXXIV, alínea ‘b’ da CRFB/88], que se circunscreve ao critério da 

territorialidade — e, portanto, não se contrapõe à idéia-proposição de que, 

devido ao poder requisitório do Ministério Público, a intervenção do Poder 

Judiciário, para efeito de obtenção de certidões de antecedentes criminais 

e informações, dirigidas a repartições públicas e entidades privadas, 

somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade de realização 

da diligência por meio próprio —, ORDENO que a escrivania expeça 

certidão de antecedentes criminais circunstanciada em nome do réu, 

fazendo consignar que a certidão deverá especificar a data do fato 

delituoso e recebimento da denúncia, detalhando a capitulação legal, os 

termos da condenação (dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de 

execução) ou da absolvição, a data do trânsito em julgado da sentença 

penal, a data da extinção de punibilidade ou a data do cumprimento ou da 

extinção da sanção penal, na forma do que dispõe o item 7.17.1.2 da 

CNGCGJ/TJMT.DEFIRO o pedido de prioridade de tramitação para 

julgamento do feito, em conformidade com o art. 33, parágrafo único da Lei 

nº 11.340/2006.Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 27 de abril de 2018

Fabiane Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128110 Nr: 4266-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FONSECA COSTA - 

OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEREZINHA RIBEIRO DOS SANTOS 

CARNEIRO, Cpf: 40705510182, Rg: 2061279-6, Filiação: Miguel Ribeiro dos 

Santos e de Maria Frederico de Souza, data de nascimento: 18/07/1968, 

brasileiro(a), natural de Jurana-PR, casado(a), catadora de papel. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: É dos autos do incluso inquérioto policial que em data 10 

de maio de 2015, por volta das 16h35min., ma Marginal Esquerda, n°310, 

no Edifício Público no Bairro Jardim Alvorada, o denunciada TEREZINHA 

RIBEIRO DOS SANTOS CARNEIRO deteriorou patrimônio público, 

consistente em avariar os vidros do veículo Gol, pertencente a Prefeitura 

Municipal de Sorriso/MT. Ante o exposto, o Ministério Público o denunciou 

como no incurso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.Estando a denúncia conforme com os critérios do 

art. 41, CPP; inexistindo quaisquer das hipóteses do art. 43, CPP; 

inexistindo, por ora, causas excludentes da ilicitude e/ou da culpabilidade, 

salvo melhor instrução; havendo probabilidade da materialidade e da 

autoria, salvo, também, melhor instrução, recebo-a integralmente.Conforme 

requerido pelo MPE á fl. 39, item “1”, acosto aos autos neste momento 

Certidão de Antecedentes Criminais da denunciada.INDEFIRO o pedido, 

veiculado por parte do Ministério Público, que visam a requisição de 

informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o intuito de 

obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome da ré.O Poder 

Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou obstáculo instransponível para a 

concretização do ato, através da utilização/emprego de meios próprios 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 317 de 1154



[cf.: STJ, ROMS n.° 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 

10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/03/2005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese ‘sub judice’.Determino ainda a comunicação do recebimento da 

denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de Identificação e Delegacia de Policia 

nos termos do Provimento 19/2012-CGJ.Nos termos do artigo 396 do 

Código de Processo Penal, alterado pela Lei 11.719/2008, cite-se e 

intime-se a acusada, para apresentar defesa preliminar no prazo de 10 

(dez) dias, conforme artigo 396-A do mesmo diploma legal.Ciência ao 

MP.Após, com ou sem apresentação de defesa preliminar, venham os 

autos conclusos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 09 de maio de 2018

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 150488 Nr: 4392-21.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE FRANÇA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 DELIBERAÇÃO 2- Fixo prazo de 10 (dez) dias para a defesa indicar e 

qualificar testemunha que substituira André Luis Mânica, vez que DEFIRO 

tal pedido. 3- Para a oitiva da testemunha JACSON DA SILVA DANTAS e 

nova testemunha a ser indicada pela defesa, bem como, interrogatório do 

acusado, designo o dia 21/11/2018 às 16:00 horas.4 - Portanto, à luz da 

consagração de regras fundamentais previstas na Constituição Federal 

pelo novo CPC, como a duração razoável do processo; do sincretismo 

processual, autorizado expressamente pelo art.3º, do Código de Processo 

Penal ; do princípio da cooperação das partes, previsto no artigo 6º, do 

CPC; de um tratamento paritário entre patronos atuantes em searas 

diferentes dos vários ramos do Direito Pátrio; e da Teoria Geral do 

Processo, do que dispõe o artigo 396-A, do CPP, determino a aplicação do 

artigo 455, do CPC, de sorte que caberá ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, 

em todo caso, as regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do 

referido artigo 5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. 

Cumpra-se com celeridade. Nada mais havendo a consignar, às 17:30 foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. MM. Juiz: 

____________________________________ Promotor(a) de Justiça: 

____________________________________ Advogado(a)/Defensor(a) 

Púb l i co(a) :  ___________________________________  Réu : 

___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137545 Nr: 9402-80.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA FELIZ DE SOUZA 

PIAZZETTA - OAB:MT/20443-O, EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534-O, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Ação Penal: 9402-80.2015.811.0040 Código n. 137545“Falta muito para 

que a inocência tenha tanta proteção como o crime.”(François La 

Rochefoucauld)DAS MEDIDAS CAUTELARES PENAIST(...).Da 

Readequação da pautaDestarte, considerando a readequação de pauta 

desta Vara redesigno oralidade para o dia 19/06/2018, às 14:00 

horas.Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória.Ao demais, sem embargos das deliberações especificas 

sobre as presentes medidas cautelares penais, cumpra as outras 

decisões e impulsos judiciais referentes à regular marcha procedimental 

na forma do CPP.Ciência pessoal ao MPE e DPE, bem como intime por DJE 

a defesa constituída ou dativa, intimando pessoalmente o(a) acusado(a) 

através de arauto, local ou por missiva com prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme CPP e CNGC/MT.Às providências, expedindo o necessário com 

celeridade e precisão.Sorriso, 20 de abril de 2018.Anderson CandiottoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 23105 Nr: 3248-32.2004.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 Est Post, com espeque no art. 61 do CPP hodierno, e art.107, IV, do CP, 

declaro extinta a punibilidade do réu IRINEU FINGER, e via de 

consequência, julgo extinto o processo.Dê-se ciência ao MP.Recolha-se 

eventual mandado de prisão expedido neste feito.Oficie-se aos órgãos 

criminais registrais, como de estilo.Certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas de praxe. Isenção de custas e despesas 

processuais ut norma 2.3.14 da CNGC/MT.Ás providências. Expediente 

necessário.P.R.I .C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135459 Nr: 8220-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE SILVA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou fé, que INTIMO a defesa técnica novamente para que 

apresente, no prazo legal, seus memoriais finais, sob pena de tomada das 

providências cabíveis à espécie.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 135459 Nr: 8220-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE SILVA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Proc. n.8220-59.2015.811.0040 (135459).

Vistos etc.

Extrai-se dos autos que a defesa técnica do acusado não apresentou 

memoriais finais (fl.155).

Diante do exposto, intime-se a defesa técnica novamente para que 

apresente, no prazo legal, seus memoriais finais, sob pena de tomada das 

providências cabíveis à espécie.

Caso certificada a não apresentação da peça técnica, desde já determino 

a intimação pessoal do acusado para que, no prazo de 15 dias, constitua 

outro advogado de sua confiança, para que se habilite nos autos e, no 

prazo legal, apresente memoriais finais e, caso não o fazendo, o que 

deverá ser certificado também, fica advertido o réu que será nomeado 

advogado dativo para tanto, pago pelo Estado.

Certificada a não apresentação de memoriais finais pelo acusado, dê-se 

vista dos autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

 De Sorriso/MT, 09 de maio de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 0302018/DF O MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei... CONSIDERANDO a decisão proferida 

nos autos de Pedido de Providências cód. 261284 em trâmite nesta Central 

de Administração; RESOLVE: Art. 1º. RETIFICAR, em parte, o art. 1º da 

Portaria 013/2018/DF, que terá a seguinte redação: "Art. 2º. DESIGNAR os 

servidores que compõem a Comissão Permanente de Sindicância e ou 

Processo Administrativo Disciplinar da Comarca de Tangará da Serra, 

Luciana Tognon, matrícula 4.459, Imerildes Alves de Brito Rodrigues, 

matrícula 7.738 e Regiane Gomes de Souza, matrícula 9.697, sob a 

presidência da primeira, darem início aos trabalhos com o devido 

cumprimento às regas legais impostas pela Lei Complementar nº 04/90 

aliada ao Provimento nº 05/2008/CM." Art. 2º. Cumpra-se, remetendo-se 

cópia a Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e Coordenadoria de 

Recursos Humanos, para os devidos fins, nos moldes do que determina o 

art. 30 do Provimento nº 05/2008/CM. Tangará da Serra, 09 de maio de 

2018.FLÁVIO MALDONADO DE BARROS Juiz de Direito Diretora do Foro

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266452 Nr: 29437-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SERGIO NOIVO NAVARRO SEGURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO 1º OFICIO TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842

 Intimação das partes da síntese da decisão... "Não custa ressaltar que a 

interpretação conjunta dos artigos 10, 18 e 37 da Lei n. 6.766/79 não deixa 

dúvida de que a aprovação, pelo Poder Público Municipal, do 

desmembramento é condição “sine qua non” para o registro pretendido. 

Posto isso, INDEFIRO o requerimento em questão, de modo que 

MANTENHO a postura adotada pelo Sr. Registrador Público.P.I.C. CIÊNCIA 

ao MPE.Transitada em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266452 Nr: 29437-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: SERGIO NOIVO NAVARRO SEGURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO 1º OFICIO TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO DO CARMO ADORNO - 

OAB:8615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842

 Não custa ressaltar que a interpretação conjunta dos artigos 10, 18 e 37 

da Lei n. 6.766/79 não deixa dúvida de que a aprovação, pelo Poder 

Público Municipal, do desmembramento é condição “sine qua non” para o 

registro pretendido. Posto isso, INDEFIRO o requerimento em questão, de 

modo que MANTENHO a postura adotada pelo Sr. Registrador Público. 

P.I.C. CIÊNCIA ao MPE. Transitada em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150129 Nr: 10144-65.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SIDNEI JOAO COLLA, JUNIA 

VARGAS COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 182560 Nr: 364-96.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA ZOKAIZOMAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, com base no inciso II, do artigo 355, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte autora para, confirmando a liminar 

deferida às fls. 25/26, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas 

mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito na 

petição inicial, cuja apreensão liminar TORNO definitiva.OFICIE-SE ao 

DETRAN respectivo, comunicando estar a parte autora autorizada a 

proceder à transferência a terceiros que indicar, DEVENDO PERMANECER 

nos autos os títulos, ou, se pretendida a substituição, que a faça por 

cópias autenticadas.CONDENO a parte demandada ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do § 2º do 

artigo 85 do Código de Processo Civil, FIXO em 10% sobre o valor 

atualizado da causa.Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito nos termos do inciso I, do artigo 487, do 

CPC.P.I.C.Após transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193246 Nr: 9518-41.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO OSCAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PASQUALI PARISE E GASPARINI 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 16.898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 172 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “Não Existe o Nr." (fl. 173), e em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos 

por certidão a fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para 

intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de cinco dias, 

informando endereço atualizado do autor para intimação pessoal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127270 Nr: 6156-07.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL GRACIANO PEREIRA, JOSEFA DA SILVA 

PEREIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ANGELO KABBAD, HELGA DE PAULA 

SANTOS KABBAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, MÔNIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - OAB:11.122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELGA DE PAULA SANTOS 

KABBAD - OAB:OAB/MT 9863, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:MT 6.000, MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 508/509, 

diante da certidão de fl. 514, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257037 Nr: 22313-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unilog Transportes Ltda, GONÇALO FERREIRA 

DE ALMEIDA, LINDOMAR JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - OAB:OAB SP 

234-665, WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 72 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 102555 Nr: 1431-43.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BATISTA FILHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO VENTURINI, ELEMAR PEDRO 

VENTURINI, JAIR VENTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, Marcos Botelho Lucidos - OAB:11667/MT, VILSON 

SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO BERTELLI - 

OAB:10.748-B OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT

 Ante o teor das certidões dos Oficiais de Justiça às fls. 305-verso, 

321-verso, 330-verso e 335, em cumprimento a legislação vigente e ao 

Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de 

encaminhá-los ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora 

para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169648 Nr: 10655-92.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TAVARES - 

OAB:OAB/RJ 109.367, PAULA MENDES DE FARIAS MELLO DE ARAUJO 

- OAB:176.951/RJ

 Vistos. (...) Considerando o disposto no artigo 854, § 5º, do CPC, 

CONVERTO o bloqueio de fls. 295 em penhora, sem necessidade de 

lavratura do termo, conforme documentos a seguir juntados. Posto isso, 

INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do bloqueio em 

penhora. Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a 

Secretaria de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno 

advogado e não se trate apenas de levantamento de honorários 

advocatícios, deverá certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para 

receber e dar quitação e, na hipótese de a parte exequente ser 

analfabeta, se (b) a procuração fora lavrada por instrumento público. 

Atendidas tais exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, 

observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. No entanto, na 

eventualidade de a procuração não satisfazer as exigências elencadas 

anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto ao débito principal, ser 

expedido em nome da própria parte. Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará 

como solicitado, observando, então, o artigo 450, § 3º, da CNGC. Se o 

prazo transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, 

alvará em nome da própria parte. Por outro lado, na hipótese de a conta 

bancária estar em nome da parte ou de se tratar apenas de levantamento 

de honorários advocatícios, EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que 

se verifique que o digno advogado subscritor do requerimento possui 

procuração juntada aos autos, o que deverá ser devidamente certificado. 

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado. Por fim, CONCLUSOS para a extinção da execução. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251824 Nr: 18163-84.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS e 

OUTROS PROFSSIONAIS DA SAUDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO 

- UNICRED MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, TIAGO MACIEL BORGES - 

OAB:20.640/MT

 Certifico que nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimação da parte autora na 

pessoa de seus advogados, para no prazo de 15 dias querendo impugnar 

a contestação de fl. 308/402.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121955 Nr: 1081-84.2010.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRSON PEREIRA PAULA, MARIA JOSE DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU PEREIRA PAULA, CLARINDA ALVES 

DE PAULA, ANDRÉ JUNIOR PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo ora entabulado, razão por que JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso 

III, do CPC. Dou a sentença por publicada em audiência, transitando em 

julgado com a sua publicação, haja vista a renúncia ao prazo recursal. 

CUSTAS e honorários advocatícios conforme acordado. Logo, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. No mais, caso a parte 

exequente Dirson Pereira Paula e Maria José da Silva informe a quitação 

da dívida, independentemente de novo despacho, OFICIE-SE ao CRI para a 

baixa da restrição constante na AV-14/3.657/27.07.2010 (fls. 

109/109-verso). Nada mais havendo a consignar, por mim, Joisa Ferreira 

Santana Fumero, Assessora do Serviço Voluntário, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 227863 Nr: 16574-91.2016.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEYTIANE KASSIA DE ARAUJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA LUCIA SILVA DE MELO, RENAN PEREIRA 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264088 Nr: 27729-57.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL DE OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a 

fim de proceder a Intimação do advogado da parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, cálculo de fl. 55-verso, no valor de R$ 372,00, mais a taxa 

judiciária no valor de R$ 282,78, podendo as guias serem retiradas em 

qualquer posto do Funajuris ou no site "www.tjmt.jus.br", juntando-as aos 

autos devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento das custas 

ao contador não oficializado no valor de R$ 100,19, devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, do 

Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251635 Nr: 18035-64.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA MENEGUCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANISE MARIA TONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Vistos. ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para, no prazo de 15 dias, 

apresentar o endereço atualizado do autor. Após, CONCLUSOS para 

designação de audiência de oitiva do autor. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Joisa Ferreira Santana Fumero, Assessora do Serviço 

Voluntário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261675 Nr: 26118-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO, ELIANE 

MALAQUIAS DA SILVA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148179 Nr: 8047-92.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPER GESSO LTDA, JOSE MOISES DA 

CUNHA, ELIZANGELA LACERDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos. SUSPENDO o trâmite processual pelo prazo necessário para 

pagamento e informação da quitação. Com a informação de quitação da 

dívida, CONCLUSOS para extinção da execução. Por outro lado, se não 

quitado o valor acordado, CONCLUSOS para análise dos pleitos de fls. 

177/177-verso, fls. 180/186 e de fls. 211/213. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Joisa Ferreira Santana Fumero, Assessora do Serviço 

Voluntário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157919 Nr: 6515-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINHEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VIANA BORSATTO - 

OAB:OAB/PR 47.928, GESSICA BORGES PRETTO - OAB:OAB/PR 73.618, 

IGOR PEREHOWSKI MAGNO STANCHI - OAB:OAB/PR 66153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de 

decurso do prazo para manifestação, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220006 Nr: 9966-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FELÍCIO DE OLIVEIRA-ME, ISAQUE 

DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JESSICA MAIRY ALVES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 
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cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 180014 Nr: 21965-95.2014.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA FERREIRA LEITE, Evanilde silva de 

carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, por ausência 

de interesse processual, nos moldes do art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil.CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, porém, 

SUSPENDO a condenação, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.P.I.C. Após 

o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142840 Nr: 2301-49.2012.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LEME SANTOS, VALDINEI 

FERNANDES DOS SANTOS, DARCI LEME SANTOS, VALDECIR LEME 

SANTOS, ROSICLEIA FERNANDES DOS SANTOS, ROZANA FERNANDES 

DOS SANTOS, ROSILENE LEME DOS SANTOS, CLAUDINEIA LEME DOS 

SANTOS, JURACI LEME DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRICA QUEIROZ TELES - 

OAB:OAB/MG 167.492, ERIKA QUEIROZ TELES - OAB:167492-MG, 

FABÍCIO VENÍCIO DOS REIS - OAB:OAB/MG 141.724, GEOVANI LUIZ 

MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, KÉLYSSON ESTEFÂNIO 

VILELA - OAB:OAB/MG 121.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

por ausência de interesse processual, na forma do artigo 485, inciso VI, 

do CPC.CUSTAS pela parte demandante, porém, SUSPENDO a 

condenação nas verbas de sucumbência, na forma do artigo 98, § 3º, do 

CPC.P.I.C, sendo que deverão os demais herdeiros buscar contato com o 

herdeiro Darci Leme dos Santos para que apresente conta bancária a fim 

de levantar o valor depositado.INTIME-SE o herdeiro Darci Leme Santos, no 

Centro de Detenção Provisória, para, no prazo de 15 dias, apresentar 

conta bancária a fim de levantar o valor que lhe cabe nos autos, alertando 

que poderá entrar em contato com o seu digno advogado para que a conta 

bancária seja apresentada.Promovida a diligência anterior, bem como 

escoado o prazo para pugnar pelo levantamento da quantia depositada em 

juízo ou expedido o alvará, com as providências de praxe, desde que 

transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo, sem prejuízo de expedição de alvará em favor de Darci 

Leme dos Santos quando recobrar interesse no feito, caso não tenha sido 

expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127011 Nr: 5893-72.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico e dou fé que à fl. 500 dos autos foi certificiado pela 

Coordenadoria Administrativa que a guia nº 52051 referente à 

complementação das diligências do Oficial de Justiça não foi arrecadada. 

Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para que promovam o necessário para 

pagamento da complementação da diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135038 Nr: 5180-63.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI - OAB:MT 6209, JAQUELINE PERES LESSI - 

OAB:15343

 Certifico e dou fé que as cartas de citação de fls. 367/371 foram todas 

devolvidas pelo Correio com informação de "Desconhecido", "End. 

Insuficiente", "Mudou-se" e "Não Existe o Nr." (fls. 374/378), e em 

atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ, diante da certidão de decurso do 

prazo para recolhimento da diligência e cumprimento do mandado de 

citação, impulsiono os presentes autos por certidão a fim de encaminhá-lo 

ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5715 Nr: 69-26.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos.

Pela petição de fl. 488, a parte executada pede a atualização do principal, 

custas, taxas e honorários advocatícios, para depósito da quantia devida, 

uma vez que pretende quitar o débito.

Dentro desse contexto, o contador judicial, pelo cálculo de fls. 

449/499-verso, apresentou o valor devido à época, em relação ao qual as 

partes não se opuseram, como se vê às fls. 450 e 464.

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) HOMOLOGO o cálculo de fls. 449/449-verso.

II-) PROMOVA-SE a atualização da dívida, seguindo os critérios do cálculo 

de fls. 449/449-verso. Para tanto, os autos deverão ser encaminhados ao 

contador judicial.

III-) Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem 

sobre o cálculo, valendo o silêncio como concordância, sendo que 

eventual irresignação somente poderá assentar-se em divergência entre o 

novo cálculo e os critérios elencados no cálculo de fls. 449/449-verso, 

uma vez que fora homologado, oportunidade em que a parte executada 

deverá promover o depósito do respectivo valor, salvo se apresentar 

motivada irresignação. No mais, a guia de depósito poderá ser emitida 

diretamente pela parte interessada, sem intervenção deste Juízo.

 IV-) Se depositado, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte executada, 

cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC.

V-) Se expedido o alvará e não havendo insurgência sobre o cálculo 

judicial, CONCLUSOS para a extinção da execução, oportunidade em que 

será determinada a devolução da carta precatória que tramita na Comarca 

de Brasnorte-MT (fl. 467).

VI-) Independentemente das providências anteriores, nota-se que, a partir 

da fl. 486, as folhas foram encartadas de forma equivocada, de modo que 

deve ser corrigida tal falha.

 ÀS PROVIDÊNCIAS, com absoluta prioridade, mormente porque se trata 

de feito que tramita desde 12.03.1996.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158185 Nr: 6785-73.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR ALVARO POTRICH, ESTELA CORREA DE 

OLIVEIRA POTRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA FURQUIM DE FREITAS, MARILETE 

FURLANETO SOBOTKA, NINFA GUERRA MUNIZ, ESPÓLIO DE SALVADOR 

PEREIRA GUERRA, ERENIR NUNES GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA 

PEREIRA GUERRA, SALVADOR PEREIRA GUERRA FILHO, MARIA HELENA 

GUERRA ESTEVEZ, MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, Rayane de Brito Correa Fortunato - 

OAB:22274-O/MT, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Após a intimação da Serventia Extrajudicial para cumprir o mandado a fim 

de que fosse observada a sentença de fls. 232/233, que julgou 

procedente o pleito de usucapião, a aludida Serventia, à fl. 246, informa o 

cumprimento da ordem, porém, com a anotação dos emolumentos a serem 

recolhidos.

Intimada, a parte autora esclarece que até o momento não fora deferido o 

pedido de justiça gratuita e que é hipossuficiente.

Pois bem.

Sem delongas, muito embora conste da autuação que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita, o que, de fato, ocorreu, a verdade é que pende de 

análise o respectivo pleito, formulado já na inicial.

Sem delongas, não há qualquer elemento de convicção que ponha em 

xeque a alegação de hipossuficiência, de modo que deve restar deferido o 

aludido pleito.

 De tal sorte, a mora do Juízo em apreciar tal pretensão não impede que 

alcance todos os atos da demanda, sendo certo que o efeito “ex nunc” da 

concessão da justiça gratuita leva em conta o momento do pedido e não 

da concessão.

 Posto isso, DEFIRO o pleito de justiça gratuita formulado pela parte autora 

já na petição inicial, alcançando o vertente deferimento todos os atos da 

demanda.

 COMUNIQUE-SE à Serventia Extrajudicial que a parte autora litiga sob o 

pálio da justiça gratuita, de sorte que está isenta de recolher os 

emolumentos, na forma do art. 98, § 1º, inciso IX, do CPC.

Após, com a certidão de trânsito em julgado da sentença (fl. 242), AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158192 Nr: 6792-65.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCISCO AVELINO DANTAS, FLAVIA 

CAROLINA ALMEIDA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BENVINDO DE SOUZA, SALVADOR 

PEREIRA GUERRA, ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, ESPOLIO 

DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ, 

MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES, NINFA GUERRA MUNIZ, 

SALVADOR PEREIRA GUERRA FILHO, ERENIR NUNES GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, Rayane de 

Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Após a intimação da Serventia Extrajudicial para cumprir o mandado a fim 

de que fosse observada a sentença de fls. 198/199, que julgou 

procedente o pleito de usucapião, a aludida Serventia, à fl. 209-verso, 

informa o cumprimento da ordem, porém, com a anotação dos 

emolumentos a serem recolhidos.

Intimada, a parte autora esclarece que até o momento não fora deferido o 

pedido de justiça gratuita e que é hipossuficiente.

Pois bem.

Sem delongas, muito embora conste da autuação que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita, o que, de fato, ocorreu, a verdade é que pende de 

análise o respectivo pleito, formulado já na inicial.

Sem delongas, não há qualquer elemento de convicção que ponha em 

xeque a alegação de hipossuficiência, de modo que deve restar deferido o 

aludido pleito.

 De tal sorte, a mora do Juízo em apreciar tal pretensão não impede que 

alcance todos os atos da demanda, sendo certo que o efeito “ex nunc” da 

concessão da justiça gratuita leva em conta o momento do pedido e não 

da concessão.

 Posto isso, DEFIRO o pleito de justiça gratuita formulado pela parte autora 

já na petição inicial, alcançando o vertente deferimento todos os atos da 

demanda.

 COMUNIQUE-SE à Serventia Extrajudicial que a parte autora litiga sob o 

pálio da justiça gratuita, de sorte que está isenta de recolher os 

emolumentos, na forma do art. 98, § 1º, inciso IX, do CPC.

Após, com a certidão de trânsito em julgado da sentença (fl. 204), AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158193 Nr: 6793-50.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI VILMAR VALDOMERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA, MARIA DERMONDES, 

ESPÓLIO DE SALVADOR PEREIRA GUERRA, Benedita Xavier Monaski, 

SALVADOR PEREIRA GUERRA FILHO, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA 

GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA 

HELENA GUERRA ESTEVEZ, MARIA APARECIDA GUERRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, Rayane de 

Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Após a intimação da Serventia Extrajudicial para cumprir o mandado a fim 

de que fosse observada a sentença de fls. 170/171, que julgou 

procedente o pleito de usucapião, a aludida Serventia, à fl. 193, informa o 

cumprimento da ordem, porém, com a anotação dos emolumentos a serem 

recolhidos.

Intimada, a parte autora esclarece que até o momento não fora deferido o 

pedido de justiça gratuita e que é hipossuficiente.

Pois bem.

Sem delongas, muito embora conste da autuação que o feito tramita sob o 

pálio da justiça gratuita, o que, de fato, ocorreu, a verdade é que pende de 

análise o respectivo pleito, formulado já na inicial.

Sem delongas, não há qualquer elemento de convicção que ponha em 

xeque a alegação de hipossuficiência, de modo que deve restar deferido o 

aludido pleito.

 De tal sorte, a mora do Juízo em apreciar tal pretensão não impede que 

alcance todos os atos da demanda, sendo certo que o efeito “ex nunc” da 

concessão da justiça gratuita leva em conta o momento do pedido e não 

da concessão.

 Posto isso, DEFIRO o pleito de justiça gratuita formulado pela parte autora 

já na petição inicial, alcançando o vertente deferimento todos os atos da 

demanda.

 COMUNIQUE-SE à Serventia Extrajudicial que a parte autora litiga sob o 

pálio da justiça gratuita, de sorte que está isenta de recolher os 

emolumentos, na forma do art. 98, § 1º, inciso IX, do CPC.

Após, com a certidão de trânsito em julgado da sentença (fl. 178), AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13781 Nr: 2722-59.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRIO BRAZ BRUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272151 Nr: 2797-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO HENRIQUE LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação de fl. 34 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “Mudou-se” (fl. 37), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 242360 Nr: 10771-93.2017.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a(s) advogada(s) 

da parte autora para comparecer(em) nesta Secretaria da Primeira Vara 

Cível e retirar(em) a via original da certidão de nascimento retificada, no 

prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 253535 Nr: 19602-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRA MAGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo 

Civil, ACOLHO, em parte, os embargos monitórios/reconvenção manejados 

pela parte demandada, razão porque ACOLHO parcialmente a pretensão 

deduzida na inicial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora, CONSTITUINDO, de pleno direito, o título 

executivo judicial, apenas com a exclusão da capitalização dos juros.Por 

conta da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento de 

custas, das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, dos 

quais 1/3 ficará a cargo da parte autora e 2/3 a cargo da parte 

demandada, na forma do artigo 86 do CPC, contudo, condenação essa 

suspensa em relação à parte demandada por força do § 3º do art. 98 do 

CPC, uma vez que DEFIRO a gratuidade da justiça à parte demandada, 

conforme requerido.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 165027 Nr: 3400-83.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA REGINE ORSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUALIFE COMERCIO DE PISCINAS LTDA, 

CUIABA INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA, AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE NEWTON DE 

FIGUEIREDO CASTRO - OAB:8392/MT, DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5941 Nr: 106-24.1994.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NICOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MORENO, ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FABIANI RUSSO - 

OAB:6453, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 10055, 

RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 Vistos.

Colhe-se que, à fl. 211/212, a parte exequente requereu a penhora no 

rosto dos Autos n. 126/96, o que fora deferido à fl. 243 e devidamente 

cumprido, como se colhe da certidão de fl. 254.

Dessa feita, à semelhança do que fora requerido à fl. 259 e deferido à fl. 

263, a parte exequente, à fl. 325, pede novamente que conste da aludida 

penhora a atualização do cálculo da dívida.

Logo, por cautela desde já será deferida a anotação, sendo certo que 

também será facultado à parte executada manifestar sobre o cálculo. 

Caso se verifique discrepância, será prontamente corrigido.

 Posto isso, INFORME-SE no correlato feito o valor atualizado da dívida 

para que a penhora persista, doravante, sobre o respectivo montante.

Sem prejuízo da providência anterior, INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de 15 dias, manifestar sobre o cálculo de fls. 326/327, valendo o 

silêncio como concordância.

Se não houver irresignação acerca do valor apresentado, desde já 

HOMOLOGO o cálculo de fls. 326/327.

Por outro lado, se houver irresignação, INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146440 Nr: 6180-64.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SIMÃO PERAZOLO, ELIZABETH FARIA 

PERAZOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA VIEIRA DOS SANTOS ALVARENGA, 

SIDNEY ALVARENGA, ANISIO FRANCISCO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JOSELIA DE SOUZA ERMITA - OAB:11.871, 

VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Em atendimento ao Provimento nº 41/2016-CGJ e à r. decisão de fls. 188, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para que 

compareçam nesta Secretaria e retirem a carta precatória a ser distribuída 

na comarca de Barra do Bugres, devendo, na ocasião, apresentar cópia 

das guias de distribuição devidamente recolhidas, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263190 Nr: 27090-39.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI, LEANDRO LEOPOLDO 

LAUX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

MANOEL BATISTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, 

KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência sem a oitiva da parte 

contrária, sendo certo que, após o contraditório e a realização da 

audiência de justificação já designada nos autos, será reanalisado o pleito 

em questão. Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 

dias, manifestar sobre o pleito de fls. 349/353. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137670 Nr: 8036-97.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA, MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26346/SP, LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:SP 116353, 

PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - OAB:SP 177342, RENATO LUIZ 

GAVA - OAB:MT 13.024

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação adesivo às fls. 965/968 pela parte autora. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados dos 

requeridos para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 163796 Nr: 1170-68.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR ISSAO SHIRAISHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILPREV SOCIEDADE DE PREVIDENCIA 

COMPLEMENTAR, ITAU FUNDO MULTIPATROCINADO, MOSAIC 

FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, 

RICARDO PEREIRA DE FREITAS GUIMARÃES - OAB:OAB 158.596

 Vistos.

Considerando o acórdão de fls. 1.438-verso/1.441, como a parte autora é 

beneficiária da justiça gratuita (fls. 1.144/1.145-verso), será expedida 

certidão de crédito contra o Estado para o perito, caso a parte autora não 

obtenha êxito na demanda, ou será condenada a parte demandada ao 

pagamento, caso a parte autora obtenha êxito.

No ponto, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 232, de 13 

de julho de 2016, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos 

peritos, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do CPC.

Ou seja: nos termos do artigo 1º da mencionada Resolução, “os valores a 

serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário 

da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo 

desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo 

Civil”.

Todavia, o § 4º do art. 2º da aludida Resolução prevê, ainda, que “o juiz, 

ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 

5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada”.

Bem por isso, os honorários periciais deverão ser fixados no patamar 

máximo permitido na Resolução n. 232/2016 do CNJ.

 Afinal, se não aplicado no máximo, como permite o artigo 2º, § 4º, da 

aludida Resolução, haverá uma significativa discrepância com os valores 

praticados no mercado, sendo certo que não é objetivo da norma obstar 

que o profissional seja remunerado condignamente, bem como prejudicar a 

realização da perícia, pois, se não utilizado tal parâmetro, haveria 

dificuldade em localizar profissional com interesse no trabalho. Aliás, 

mesmo no máximo, se depara, ainda, com discrepância.

Posto isso, FIXO os honorários periciais em R$ 1.850,00, conforme o artigo 

2º, § 4º, da Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do CNJ.

NOTIFIQUE-SE o perito nomeado para que, no prazo de 15 dias, esclareça 

se aceita a realização da perícia nos termos desta decisão, sendo que, se 

aceitar, deverá levar adiante a perícia, nos moldes da decisão de fls. 

1.361/1.363, agendando data, hora e local para o início dos trabalhos.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160003 Nr: 9456-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPACTA COMERCIAL LTDA - 

SUPERMERCADOS BIG MASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 Vistos.

O "Parquet", às fls. 710/715, com os documentos de fls. 716/725, pede a 

interdição total do estabelecimento comercial.

 Dessa feita, a parte demandada, às fls. 728/734, impugna o aludido pleito, 

juntando os documentos de fls. 735/762, tal qual, às fls. 763/764, com os 

documentos de fls. 765/767, volta a defender que vem cumprindo a liminar 

deferida nos autos.

 Assim, para se assegurar o contraditório, na forma dos artigos 9º e 10 do 

CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao "Parquet" para que manifeste sobre as 

aludidas petições e documentos no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246629 Nr: 14092-39.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO ROBERTO BICHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI SOLUÇÕES FINANCEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT, 

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PASQUALI PARISE 

- OAB:155574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:150060-SP, PASQUALI 

PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 4.752, WELSON 

GASPARINE JUNIOR - OAB:116196 / SP

 Vistos.

A parte demandada, à fl. 120, não aceitou a proposta de acordo ofertada 

pela parte autora e requereu o levantamento dos valores depositados 
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nestes autos.

Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o pleito de fl. 120, mormente acerca do pedido de 

levantamento dos valores depositados, valendo o silêncio como 

concordância.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 213291 Nr: 4718-33.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA 

S/A, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, HANS DE PAULA MARTINS - OAB:23338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, FABRÍCIO DE OLIVEIRA KLÉBIS - OAB:183854, 

FERNANDO HENRIQUE CHELLI - OAB:249623/SP, VALDEMIR DA SILVA 

PINTO - OAB:115567/SP

 Vistos.

INTIME-SE a litisdenunciante para, no prazo de 15 dias, apresentar 

impugnação à contestação (fls. 178/191 e documentos de fls. 192/241).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271337 Nr: 2282-33.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEOCON CONSTRUTORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS TED FERNANDES - 

OAB:208099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação de fl. 45 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “Mudou-se” (fl. 46), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de cinco dias, informando endereço 

atualizado para citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 251782 Nr: 18141-26.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BETONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA CALIXTO 

SANCHES - OAB:44152/PR, ANDRIELI FERNANDES PICINATTO FRIGERI 

- OAB:OAB/PR 77.904, BRUNA CAROLINE CALIXTO RAVAZZI - 

OAB:53575, FERNANDA BORGES BARRETO - OAB:OAB/PR 65.531, 

GHABRIEL GIACOMETO FERREIRA - OAB:OAB/PR 69.672, MAICON 

FRANCISCO TRIDA GALVÃO - OAB:OAB/PR 85.263, ODUWALDO DE 

SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 11849, ZELAIDE NUNES GASPARINO - 

OAB:OAB/PR 84.648

 Vistos.

Para se afastar qualquer nesga de nulidade, INTIMEM-SE as partes para 

que se manifestem acerca do laudo pericial de fls. 141/155, no prazo de 

15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162545 Nr: 14008-77.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EMERSON DA SILVA, LEIDA 

RODRIGUES CHAVEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

203/203-verso requerendo a complementação das diligências no valor de 

R$ 661,32 (Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos), 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de 

Guias On Line --> Di l igência) ou através do l ink : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, indicando a Oficial de 

Justiça Allana Karen Kawano, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274115 Nr: 4360-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 

75/75-verso requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 

3.004,50 (Três Mil Quatro Reais e Cinquenta Centavos), devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line 

- - >  D i l i g ê n c i a )  o u  a t r a v é s  d o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Diogo Luiz Mazzutti, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131541 Nr: 1281-57.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA SANTANA DE GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLINICAS DE TANGARÁ DA 

SERRA LTDA., CLAUDIO ANTONIO COZZANI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 401/416 pela parte autora. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados dos requeridos para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270074 Nr: 1122-70.2018.811.0055
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 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMdCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:16316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 Vistos.

 Diante do que dispõe o art. 145, § 1o do CPC, dou-me por suspeita para 

atuar neste feito, razão pela qual DETERMINO a remessa dos autos ao 

meu substituto legal.

Ademais, o referido artigo consagra que: “poderá o juiz declarar-se 

suspeito por motivo íntimo, sem necessidade de declarar suas razões”.

Após as anotações necessárias, ao meu substituto legal.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 215098 Nr: 6064-19.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSS, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT, ROGERIO SILVA SANTOS - OAB:12.655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 Vistos.

Em análise dos autos vejo que a parte autora manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, bem como informou seu atual endereço (fls. 

130/131), dessa forma, vejo a necessidade de realização de estudo 

psicossocial a fim de verificar a atual situação da criança e a possibilidade 

de guarda compartilhada entre os genitores.

Posto isso:

I – Intime-se a equipe técnica do juízo, na pessoa da psicóloga Valéria 

Clementina Martinazzo e assistente social, Angela Raquel dos Santos, 

para que proceda com a realização de estudo psicossocial na residência 

das partes, a fim de verificar a atual situação da criança e a possibilidade 

de guarda compartilhada, devendo a equipe técnica juntar aos autos 

relatório em data anterior a audiência.

 II - Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

11/07/2018, às 16h30min.

Intimem-se as partes pessoalmente para comparecerem a audiência acima 

designada, consignando que o não comparecimento ou havendo a recusa 

à depor, ficará sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º, CPC), bem como, para querendo 

apresentar o rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme dispõe o art. 455, do CPC.

A intimação das testemunhas só será feita judicialmente quando verificada 

alguma das hipóteses previstas no art. 455, § 4º do CPC.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160657 Nr: 10696-93.2013.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALDCS, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDILENE JULIÃO DE SOUZA - 

OAB:4.306/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA 

- OAB:, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a concordância de fls. 42, defiro o petitório de fls. 37/38.

Intime-se.

Após, proceda-se com o retorno dos autos ao arquivo.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275684 Nr: 5494-62.2018.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS, EPDS, YPDS, EMPDS, EFPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Inventário sob o rito de Arrolamento Sumário 

com relação aos bens deixados pelo falecimento de Francisco Duarte da 

Silva.Analisando o presente feito, verifico que foram aportados os 

documentos pessoais e declarações de hipossuficiência da meeira e das 

herdeiras, atestado de óbito e documentos pessoais do de cujus (fls. 

07/27-verso), documentos referentes ao único bem objeto da partilha (fls. 

28/31), além das certidões negativas das Fazendas Públicas Estadual e 

Municipal (fls. 32/32-verso).Pois bem.Inicialmente, insta consignar que na 

partilha de fls. 04/06-verso, constou a cônjuge do falecido (fl. 27) como 

meeira e herdeira no plano de partilha, quando na verdade seria 

tão-somente meeira, uma vez que esta não se enquadra nos requisitos 

excepcionais dispostos no artigo 1.829, inciso I, do Código Civil, in 

verbis:Art. 1829. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem:I – aos 

descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se 

casado este com o falecido no regime de comunhão universal, ou na 

separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no 

regime de comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 

particulares.Ademais, consta salientar que a meação se restringe aos 

bens comuns, de maneira que, no caso de o de cujus deixar bem 

particular, a cônjuge/companheira participa da herança, concorrendo com 

os filhos do falecido, nos termos do artigo 1.829, inciso I, do Código Civil, o 

que diverge do caso em apreço.Outrossim, verifico ainda pelas alegações 

da parte requerente que todos os herdeiros são maiores e capazes e 

estão de comum acordo com a partilha de bens.Posto isso:1.Defiro os 

benefícios da justiça gratuita;2. Recebo a inicial na forma de arrolamento 

sumário nos termos do art. 659 do CPC, conforme requerido;3. Nomeio 

inventariante a herdeira Edilaine Peres da Silva, independentemente de 

assinatura de termo de compromisso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273784 Nr: 4107-12.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do NCPC.

Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (NCPC, art. 98).

Cite-se a parte requerida, via edital, para apresentar contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências do artigo 344 do Código 

de Processo Civil.

Caso a parte requerida não manifeste nos autos, no prazo legal, se faz 

necessário, ainda, à nomeação de curador especial.

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II, do 

Código de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa da 

Defensoria Pública.

Após, intime-se a parte requerente para, querendo, manifestar-se.

Expeça-se o necessário.
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 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273720 Nr: 4054-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DAS GRAÇAS APOLINÁRIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dickson Diego Campos Debesa 

- OAB:22.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do NCPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

5. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), no endereço informado 

através do Sistema de Informações Eleitorais (SIEL), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de 

conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273323 Nr: 3687-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA ANTONIA NATT FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JAIME FERRARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo rito do Arrolamento proposta por 

Tania Antonia Natt Ferrarini em relação aos bens deixados pelo falecido 

Jaime Ferrarini.

Analisando o presente feito, verifico que foram acostadas as 

representações processuais e documentos pessoais dos herdeiros, 

atestado de óbito e documentos pessoais do de cujus (fls. 09/22), 

documentos referentes aos bens objetos da partilha (fl. 23), além da 

certidão negativa de débitos fiscais da Fazenda Pública Municipal (fl. 27).

Posto isso:

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita, que poderá ser revogado a 

qualquer tempo.

2. Recebo a emenda à inicial na forma de arrolamento nos termos do art. 

664 do CPC, uma vez que se encontram presentes os requisitos e em 

razão do valor dos bens a serem partilhados.

3. Nomeio inventariante a meeira Tania Antonia Natt Ferrarini, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

 4. Intime-se a inventariante para aportar aos autos, no prazo de 60 

(sessenta) dias:

a) a certidão de inexistência de testamento deixado pela autora da 

herança, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;

b) Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

c) certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para homologação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 229950 Nr: 18441-22.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KSADO, KKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data faço a intimação da parte autora, para que no 

prazo legal, providencie o resumo da petição inicial, para maior celeridade 

processual, contendo somente o indispensável à finalidade do ato, com o 

nome das partes, o relato da matéria de fato, terminologia concisa e 

adequada, evitando-se expor a intimidade das partes envolvidas, devendo 

remeter para o e-mail desta Secretaria, ts.2civel@tjmt.jus.br, devidamente 

identificado com o código do processo, para posterior confecção do Edital 

de Citação.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260588 Nr: 25266-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR MORES, IRES LEOPOLDINA DA SILVA 

MORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MATHEUS GUSTAVO MORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário 

dos bens deixados pelo falecimento de Matheus Gustavo Mores, proposta 

por Valdemar Mores e Outro.Analisando o presente feito, verifico que 

foram juntados os documentos pessoais e representação processual dos 

herdeiros (07/12), atestado de óbito e documentos pessoais do de cujus 

(fls. 13/14), documento referente ao bem a ser partilhado (fl. 15), certidão 

de inexistência de testamento (fl. 29), além das certidões negativas de 

débitos fiscais das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal (fls. 

30/35).Noutro norte, constato que foi equivocamente nomeado como 

inventariante o Sr. Aguinaldo Vicente Segura, motivo pelo qual se faz 

necessário a correção do inventariante passando a constar o encargo em 

favor de Valdemar Mores.Assim, vejo que a homologação do feito é 

medida que se impõe.Posto isso:I – para sanar o erro material na decisão 

de fls. 24/25, leia-se o item 4 do dispositivo da seguinte forma: Nomeio 

inventariante o herdeiro Valdemar Mores, independentemente de 

assinatura de termo de compromisso.No mais, mantenha-se incólume a 

referida decisão.II – Outrossim, pelo mais que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 659 do CPC, HOMOLOGO, para que produza os devidos e 

legais efeitos à partilha de fls. 04/06, relativo ao único bem deixado pelo 

falecimento de Matheus Gustavo Mores, atribuindo aos herdeiros os seus 

respectivos quinhões hereditários, o que faço com observância dos 

artigos 660 a 663, ambos do CPC, ressalvados erros, omissões ou 

eventuais direitos de terceiros. Custas pela parte requerente, contudo, por 

se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das 

custas.Publique-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, expeça-se a 

competente CARTA DE ADJUDICAÇÃO em favor de Aguinaldo Vicente 

Segura, conforme requerido, fornecendo à parte interessada as peças 

necessárias, nos termos do artigo 659, § 2º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275997 Nr: 5674-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Inventário pelo rito do Arrolamento proposta por 

Maria Pires Disperatti em relação aos bens deixados pelo falecido Tatiane 

Cristina Disperatti de Aquino e Outros.

Analisando o presente feito, verifico que foram acostadas as 

representações processuais e documentos pessoais dos herdeiros (fls. 

13/23 e 32/42), atestado de óbito e documentos pessoais do de cujus (fls. 

25/28), documentos referentes aos bens objetos da partilha (fls. 49/51), 

além da certidão negativa de débitos fiscais da Fazenda Pública Federal 

(fl. 53).

Verifico ainda pelas alegações do Requerente que todos os herdeiros são 

maiores e capazes e estão de comum acordo com a partilha de bens.

Posto isso:

1. Defiro os benefícios da justiça gratuita;

2. Recebo a inicial na forma de arrolamento sumário nos termos do art. 659 

do CPC, conforme requerido;

3. Nomeio inventariante a herdeira Tatiane Cristina Disperatti de Aquino, 

independentemente de assinatura de termo de compromisso.

 4. Intime-se a inventariante para aportar aos autos, no prazo de 60 

(sessenta) dias:

a) o plano de partilha amigável, atribuindo a meação e o respectivo 

quinhão de cada herdeiro, relacionando tanto os bens como as dívidas do 

espólio, com valores atualizados, bem como cópia autenticada e atualizada 

dos bens a serem partilhados;

b) a certidão de inexistência de testamento deixado pela autora da 

herança, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;

c) certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para homologação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273550 Nr: 3900-13.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CQDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MG 49155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico eventual existência de litispendência, 

deste modo, levando em consideração o disposto no art. 10 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a possibilidade de extinção do feito sem resolução.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272026 Nr: 2714-52.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CQDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO:I - Designe-se data para realização da audiência 

de conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.II. Cite-se a parte requerida (NCPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no 

mandado deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá 

apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC);b) que a 

ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as 

partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público (art. 

695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, 

passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte 

requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 

do Novo Código de Processo Civil.III – Caso não haja acordo entre as 

partes, INTIME-SE a equipe técnica deste Juízo, na pessoa da psicóloga, 

Sra. Valéria Clementina Martinazzo e assistente social, Sra. Angela Raquel 

dos Santos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com a 

realização de estudo psicossocial na residência das partes, a fim de 

verificar a viabilidade de guarda compartilhada, juntando o relatório em 

data anterior a realização da audiência designada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos.Com a juntada do estudo psicossocial e da 

contestação, abro vista ao Ministério Público.Em seguida, venham-me os 

autos conclusos.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276378 Nr: 6000-38.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDF, PEJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, bem como 

realizar a juntada dos documentos dos bens que se pretende partilhar, 

sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, 

consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código 

de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 128846 Nr: 7704-67.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DASC, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT, WALISSON KENEDI DE LIMA - OAB:16704/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para apresentar manifestação acerca do 

petitório apresentado às fls. 67/69.

Após, devidamente certificado venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155399 Nr: 4026-39.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DASC, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito, verifico eventual existência de litispendência, 

deste modo, levando em consideração o disposto no art. 10 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a possibilidade de extinção do feito sem resolução.

Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257822 Nr: 23033-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente e o parecer do 

Ministério Público às fls. 46/47, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 44/45.

Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 44/45, celebrada nestes autos.

Por consequência ficará o requerente João Dalmir da Costa exonerado do 

pagamento de pensão alimentícia em favor de Vilmar Ferreira da Costa, e 

para tanto JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274828 Nr: 4849-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I - INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pelo 

requerente, ante a ausência do preenchimento dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC.II - Designe-se data para realização 

da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.III. Cite-se a parte requerida (NCPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

NCPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Em seguida, venham-me os autos conclusos.Às providências 

necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272916 Nr: 3359-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.

5. CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima 

de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 

695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

6. Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273790 Nr: 4119-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BJMDAS, DMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).
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4. Apesar de a parte autora requerer alimentos provisórios no valor de 01 

(um) salário mínimo, verifico que não há nos autos, a demonstração da 

remuneração do requerido, assim tendo em vista o trinômio 

necessidade-possiblidade-proporcionalidade, ARBITRO alimentos 

provisórios no valor de 65% (sessenta e cinco por cento) do salário 

mínimo, equivalente a R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), a ser pago 

mensalmente pelo requerido à representante da criança, Banco do Brasil, 

agência 1321-8, conta corrente nº 50.151-4, à partir da citação.

5. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

6. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do NCPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

7. Caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas da lei de alimentos, desta forma, venham-me os autos 

conclusos para designação de conciliação, instrução e julgamento.

 Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201242 Nr: 15700-43.2015.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACRV, GHRV, DRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 DECIDO.Não obstante as alegações da parte executada, alegando a 

incapacidade financeira para prover o pagamento do débito alimentar (fls. 

80/81), entendo que tais argumentações são insuficientes para a abrupta 

suspensão do pagamento da pensão alimentícia, uma vez que o 

executado não aportou aos autos prova robusta de sua incapacidade de 

prestar os alimentos, sendo que suas dificuldades financeiras não se 

prestam a eximi-lo da responsabilidade da dívida já vencida e não excluem 

a existência do débito, que é preexistente.É importante ressaltar, que, 

consoante reiterada jurisprudência, não cabe discutir o binômio 

possibilidade/necessidade em sede de execução de alimentos, devendo a 

questão da adequação do valor dos alimentos devidos serem apreciados 

em ação adequada.Nesse sentido, é a jurisprudência:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DO ART. 733 

DO CPC. PROBLEMAS FINANCEIROS ENFRETADOS PELO ALIMENTANTE. 

JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE A AFASTAR DECRETO PRISIONAL.A 

alegação de impossibilidade de pagamento da verba alimentar, por 

impossibilidade financeira, ou seja, de que houve diminuição nos 

rendimentos do alimentante, não o exime da obrigação já vencida, nem 

elide o decreto prisional. Ademais, consoante reiterado entendimento 

jurisprudencial, não há falar na discussão do binômio 

possibilidade/necessidade em sede de execução. (TJ/RS - AI 

70045559994, 7ª Câmara Cível, Des. Rel. Jorge Luís Dall’Agnol, Julgado 

em: 05.01.2012) (destaques nossos)Desse modo, vejo que o executado 

encontra-se inandimplente com o débito alimentar, motivo pelo qual a 

manutenção do decreto de prisão civil, é medida que se impõe.Posto isso, 

EXPEÇA-SE novo mandado de prisão em desfavor do executado no 

endereço indicado no petitório de fl. 83-verso.No mais, CUMPRA-SE 

integralmente a decisão de fls. 55/56.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274657 Nr: 4705-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Rodrigo da Silva Fiori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Talita Mara do Carmo Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO SOARES GIGLIO - 

OAB:15474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 Vistos.

 Diante do que dispõe o art. 145, § 1o do CPC, dou-me por suspeita para 

atuar neste feito, razão pela qual DETERMINO a remessa dos autos ao 

meu substituto legal.

Ademais, o referido artigo consagra que: “poderá o juiz declarar-se 

suspeito por motivo íntimo, sem necessidade de declarar suas razões”.

Após as anotações necessárias, ao meu substituto legal.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274728 Nr: 4749-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pelo 

requerido, ante a ausência do preenchimento dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC, para tanto, dando prosseguimento 

ao feito, determino:I - Designe-se data para realização da audiência de 

mediação e conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.II - Cite-se a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273163 Nr: 3560-69.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACW, FBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319, do CPC.2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

inc. II).3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).4. Apesar 

de a parte autora requerer alimentos provisórios no valor de 02 (dois) 

salários mínimos, verifico que não há nos autos, a demonstração da 

necessidade da criança, posto que a obrigação alimentar dos filhos é de 

a m b o s  o s  g e n i t o r e s  o b s e r v a n d o  o  t r i n ô m i o 

necessidade-possiblidade-proporcionalidade.Assim, ARBITRO alimentos 

provisórios no valor de 01 (um) salário mínimo, atualmente no valor de R$ 

954,00 (novecentos cinquenta e quatro reais), além de 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias, a ser pago mensalmente pelo 

requerido à representante da criança, através de depósito bancário, 

Banco Bradesco, agência 5583-2, conta 0001304-8, à partir da citação.5. 
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Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.6. 

Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 

2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:a) conterá apenas os dados necessários à 

audiência, devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 

1º do NCPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) 

que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).7. Caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas da lei 

de alimentos, desta forma, venham-me os autos conclusos para 

designação de conciliação, instrução e julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265929 Nr: 29110-03.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IGFDC, LUCIVANIA RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR FERREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania à fl. 28, e tendo em vista a 

manifestação do Ministério Público à fl. 29, HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes à fl. 28.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 241020 Nr: 9134-10.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE CALCE COELHO, DULCE DO CARMO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROBERTO MARIANO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA - OAB:17758-O, 

ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - OAB:12602/MT, AZENATE 

FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE 

SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão deferido às fls.26, portanto 

encaminho os autos para expedição de matéria para imprensa, a fim de 

intimar a parte autora para manifestação.

Vani Helena Alves

 Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278000 Nr: 7417-26.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARY ANGELA FELICISSIMO - 

OAB:22829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 33/34, que designo o dia 

29/06/2018 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT.

Certifico, ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que 

compareça na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos 

termos do art. 334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270996 Nr: 1986-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILBER AMORIM MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270996.

 Natureza: Busca e Apreensão.

 Requerente: Bradesco Financiamentos S/A.

 Requerido: Zilber Amorim Martins.

 Vistos,

 Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Bradesco 

Financiamentos S/A em face de Zilber Amorim Martins, ambos 

qualificados.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 07/19.

Às fls. 20 foi determinada a emenda da inicial para comprovação da 

constituição em mora do Requerido.

Às fls. 24 o Requerente pugnou pela desistência da ação, renunciando a 

qualquer prazo recursal.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, informo que não houve nenhuma restrição judicial nos presentes 

autos sobre o veículo litigioso, nem mesmo foi determinada a inclusão 

judicial do nome do Requerido nos cadastros de proteção ao crédito, 

tampouco a expedição de mandado de busca e apreensão.

 Custas processuais, se houver, pela parte Requerente, nos termos do 

art. 90, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147031 Nr: 6795-54.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIGCELL ACESSORIOS E COMPONENTES 

PARA CELULARES LTDA, SANDRO ROGERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 147031.

 Vistos,
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 Às fls. 115, o Exequente requereu a suspensão do feito pelo prazo de 60 

dias.

Contudo, tendo em vista o disposto no art. 921, § 1º do CPC, entendo pela 

necessidade de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

Deste modo, determino a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), determino 

desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, 

sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257918 Nr: 23132-45.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTHA PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257918.

 Vistos,

 Recebo a emenda da inicial de fls. 27/29 e fls. 45 e 48/49.

Ademais, no que tange ao pedido de exibição de documentos em caráter 

liminar, determino que seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da 

Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve 

a liberação de acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso 

negativo, para que disponibilize os extratos das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora.

Deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que se trata de 

liquidação de sentença.

 Por conseguinte, cite-se a parte requerida para, querendo, contestar o 

pedido no prazo legal, oportunidade em que deverá apresentar o relatório 

financeiro/contábil das contas da parte autora, bem como do crédito 

existente nas aludidas contas.

Consigne-se que, não sendo contestado o pedido formulado, serão 

presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do 

Código de Processo Civil).

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277947 Nr: 7356-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GHELLER FROEHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 277947.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora da requerida, in casu, comprovada pela 

notificação com AR (fls. 13 - vº).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá a devedora fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 

3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278098 Nr: 7477-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 278098.

Vistos,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 
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VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora da requerida, in casu, comprovada pela 

notificação com AR (fls. 20 - vº).

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou a quem 

ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá a devedora fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 

3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194776 Nr: 10700-62.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIS MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Autos nº: 194776.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 115.

 Oficie-se.

 Prestada a informação, vista à parte Exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que no 

silêncio o processo será arquivado.

 Às providências.

 Tangará da Serra - MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224009 Nr: 13356-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE APARECIDA SANCHES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 224009.

 Vistos,

 Considerando que a parte executada manifestou interesse em conciliar 

nos embargos à execução em apenso (código 256163), designo a 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 12 de junho de 2018, às 

14:00 horas, a ser realizada no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos.

 Restando inexitosa, desde já, fica a parte exequente intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262022 Nr: 26325-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODESTO DO NASCIMENTO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 262022.

 Natureza: Busca e Apreensão.

Requerente: Banco Daycoval S/A.

 Requerido: Modesto do Nascimento Vieira.

 Vistos,

 Banco Daycoval S/A ajuizou a presente ação de busca e apreensão com 

pedido liminar em face de Modesto do Nascimento Vieira, ambos 

qualificados na inicial, com fundamento no Decreto-lei 911/69, visando a 

apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente 

em garantia.

 A inicial veio instruída com o contrato de alienação em garantia, da 

tentativa de notificação pessoal do requerido e do instrumento de protesto, 

para fins de comprovação da mora.

 Deferida a liminar (fls. 20/22), o bem foi apreendido e depositado (fls. 41).

 O Requerido foi citado pessoalmente (fls. 39/vº - 40), contudo, deixou 

transcorrer in albis o prazo para purgar a mora ou apresentar contestação 

(fls. 48).

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que a parte requerida não contestou o pedido inicial, 

torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de 

Processo Civil, combinado com o art. 3º, parágrafo 4º, do Decreto-lei nº 

911/69) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte Requerente merece ser acolhido, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

 Consigno que a inicial veio instruída com o contrato firmado entre as 

partes, bem como com a comprovação da mora do requerido, mediante a 

tentativa de notificação pessoal do requerido, via postal, e do instrumento 

de protesto.

 Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte requerida com 

relação às prestações do contrato de financiamento, a parte requerida 

passa a ter a posse injusta sob o bem objeto do contrato.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 
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911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do Requerente 

a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263523 Nr: 27386-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Autos nº: 263523.

 Natureza: Busca e Apreensão.

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 Requerida: Ivanir da Silva Borges.

 Vistos,

 Banco Bradesco Financiamentos S/A ajuizou a presente ação de busca e 

apreensão com pedido liminar em face de Ivanir da Silva Borges, ambos 

qualificados na inicial, com fundamento no Decreto-lei 911/69, visando a 

apreensão do bem descrito na inicial, que lhe foi alienado fiduciariamente 

em garantia.

 A inicial veio instruída com o contrato de alienação em garantia e do 

recebimento da notificação extrajudicial, para fins de comprovação da 

mora.

 Deferida a liminar (fls. 22/24), o bem foi apreendido e depositado (fls. 35).

 A Requerida independentemente de citação, compareceu 

espontaneamente aos autos, requerendo apenas a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita (fls. 38/40), contudo, deixou transcorrer in 

albis o prazo para purgar a mora ou apresentar contestação, conforme 

certidão de fls. 44.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Inicialmente, passo a análise do pedido da Requerida de concessão do 

benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem. Verifico que nos documentos juntados pela Requerida, às fls. 

38/40, há uma contradição com relação a sua qualificação profissional, eis 

que diz ser tanto “do lar” (fls. 38), quanto “gerente” (fls. 39).

Ademais, entendo que os documentos colacionados aos autos não 

comprovam a hipossuficiência da Requerida para arcar com as custas 

processuais, eis que não há nenhum documento que evidencie a sua 

insuficiência de recursos.

Isto posto, indefiro os benefícios da justiça gratuita à Requerida.

 Outrossim, considerando que a parte Requerida não contestou o pedido 

inicial, torna-se factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código 

de Processo Civil, combinado com o art. 3º, parágrafo 4º, do Decreto-lei nº 

911/69) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte Requerente merece ser acolhido, pois o conjunto 

probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhe favorece.

 Consigno que a inicial veio instruída com o contrato firmado entre as 

partes, bem como com a comprovação da mora da Requerida, mediante o 

recebimento da notificação pessoal, via postal.

 Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte Requerida 

com relação às prestações do contrato de financiamento, passa a mesma 

a ter a posse injusta sob o bem objeto do contrato.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do Requerente 

a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Por fim, condeno a Requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

 P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 167610 Nr: 7820-34.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS VETTORELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Costa Nicolino - 

OAB:12.900

 Certifico que, intimo a parte autora acerca do despacho de fls. 93 a seguir 

transcrito: Autos nº: 167610. Vistos, As providências pugnadas às fls. 

91/92 são pertinentes somente depois da conversão da ação de busca e 

apreensão em execução. Assim, por agora indefiro o pedido de fls. 91/92. 

Intime-se novamente a parte autora com a advertência de que o processo 

será extinto em caso de inércia. Às providências. Tangará da Serra-MT, 

17 de abril de 2018. Anderson Gomes Junqueira Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 60748 Nr: 2356-73.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON JOSE RITZMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:39880/PR, 

LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, intimo as partes acerca da decisão de fl. 1049 a seguir 

transcrita: Ante o exposto, rejeito a impugnação aos honorários periciais e 

indefiro o pedido 1.042/1.044, devendo as partes serem intimadas para 

depositar judicialmente o valor dos honorários do perito no prazo máximo 

de 5 (cinco) dias. Depositado o valor, desde já defiro o levantamento de 

50% dos honorários periciais para início dos trabalhos. Às providências. 

Tangará da Serra-MT, 17 de abril de 2018. Anderson Gomes Junqueira 

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226888 Nr: 15781-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON FOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora acerca do despacho de fls. 50 a seguir 

transcrito: Vistos, Defiro o pedido de suspensão formulado. Decorrido o 

prazo requerido, certifique-se e intime-se. Às providências. Tangará da 

Serra-MT, 17 de abril de 2018. Anderson Gomes Junqueira Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254837 Nr: 20552-42.2017.811.0055
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCE LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 845,02 (oitocentos e quarenta e 

cinco reais e dois centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça ANA CAROLINA MOGGI SOARES, 

mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link 

s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163506 Nr: 632-87.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIELEN CHIARELLE - 

OAB:12.325-MT, LAURA CARLA CASELLI PACHECO FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272303 Nr: 2860-93.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILENE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 272303.

Vistos,

Considerando que a instituição financeira autora informou a existência da 

diferença de R$ 3.420,03 referente aos honorários advocatícios e custas 

processuais e tendo a parte requerida comprovado o pagamento do 

referido valor às fls. 46/48, determino que a parte autora proceda com a 

imediata restituição do veículo à parte requerida, no prazo de 72 horas.

Por conseguinte, intime-se a parte autora para se manifestar acerca do 

comprovante de pagamento apresentado às fls. 46/48, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-a que no silêncio será considerada purgada a 

mora.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 08 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277116 Nr: 6673-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRINAURA DE MELLO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MATIAS SUBRINHO, LUCINEIDE 

MONTEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 277116.

Vistos,

 Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifico que a 

parte Exequente encontra-se aposentada, recebendo benefício por 

aposentadoria por idade no valor bruto de um salário mínimo, conforme fls. 

10.

Ademais, observo ainda que a fatura de energia juntada aos autos, às fls. 

09, apresenta um consumo elétrico razoável, favorecendo a presunção de 

insuficiência de recursos para pagar as custas.

Isto posto, concedo à parte Exequente os benefícios da gratuidade de 

justiça, nos moldes ditados pela Lei n.º 1060/50 e art. 99 do CPC, podendo 

esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Outrossim, deixo consignado que na hipótese de revogação do benefício 

por má-fé, será aplicada multa, conforme art. 100, parágrafo único, do 

CPC.

Desta forma, nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte 

Executada seja citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, devendo ser a mesma advertida de que o prazo para 

embargar é de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo 

estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte Executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte Executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

Exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte Exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 08 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251755 Nr: 18130-94.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELI MANRICH STEIMBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 251755.

Natureza: Busca e apreensão.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão na qual, realizados alguns atos 

processuais, a parte autora requereu a extinção do feito pela desistência.

É o breve relatório.
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D E C I D O.

Tendo a parte autora manifestado expressamente sua intenção de desistir 

da presente ação, entendo que o processo deve ser realmente extinto.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Proceda-se a baixa das constrições, se houver.

Custas, se houver, pelo autor.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após tomadas 

as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271378 Nr: 2288-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FAVORITO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 2.241,14 (dois mil duzentos e 

quarenta e um reais e quarenta e um centavos), referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça MARCOS 

ANTÔNIO DETOFOLL, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271378 Nr: 2288-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 2.241,14 (dois mil duzentos e 

quarenta e um reais e quarenta e um cebtavos), referente à 

complementação de diligência solicitada pelo oficial de justiça MARCOS 

ANTÔNIO DETOFOLL, mediante guia a ser emitida junto ao site do Tribunal 

d e  J u s t i ç a ,  c u j o  l i n k  s e g u e  a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 267254 Nr: 30069-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FREIRE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.334,00 (hum mil trezentos e trinta 

e quatro reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo 

oficial de justiça MAURILDES SILVA CARVALHO, mediante guia a ser 

emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277947 Nr: 7356-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GHELLER FROEHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, a ser realizada no 

Centro desta cidade, depositando em guia própria a ser expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278098 Nr: 7477-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim 

Shangri-lá, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 207388 Nr: 20918-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de imissão na posse, 

nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no 

bairro: "Novo Tarumã", a ser depositada em guia própria a ser expedida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264116 Nr: 27752-03.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RITTER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA-COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Autos nº: 264116.

Natureza: Indenizatória.

 Requerente: Maria Ritter da Silva.

Requerida: UNIMED Cooperativa de Trabalho Médico do Vale do Sepotuba.

Vistos,

Trata-se de ação ordinária com pedido de reembolso contra plano de 

saúde c/c danos materiais e morais ajuizada por Maria Ritter da Silva em 

face de UNIMED Cooperativa de Trabalho Médico do Vale do Sepotuba.

Realizada audiência de conciliação, a parte Requerente pugnou pela 

desistência da ação, tendo a parte Requerida manifestado sua 

concordância.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Diante do pedido de desistência da ação pela parte Requerente, antes 

mesmo da apresentação da contestação pela parte Requerida, bem como 

diante da anuência expressa da Requerida, a medida que se impõe é a 

homologação da desistência, com a consequente extinção do processo.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, pela parte Requerente.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após tomadas 

as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277857 Nr: 7306-42.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277857.

 Vistos,

 Compulsando aos autos verifico que o requerente não informou o valor 

pretendido a título de danos morais, devendo, entretanto, mencionar o 

valor almejado, conforme art. 292, V, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, intime-se a parte requerente para corrigir o valor da causa, 

de acordo com a pretensão econômica esposada nos autos, devendo, 

para tanto, informar o valor requerido a título de danos morais, 

somando-se ainda ao valor atual da causa, referente a cédula rural 

pignoratícia discutida, conforme art. 292, VI, do CPC.

Outrossim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que não há 

nos autos elementos que demonstrem a insuficiência de recursos pelo 

requerente, eis que o fato de haver restrições financeiras junto ao Banco 

não implica na sua hipossuficiência, motivo pelo qual, para melhor análise 

do pedido de gratuidade formulado, deve ser juntado comprovante de 

rendimento do autor.

Ante o exposto, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial para atribuir à causa o valor condizente a 

sua pretensão econômica, bem como para comprovar o estado de 

hipossuficiência, juntando aos autos declaração de Imposto de Renda (IR), 

conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, ou pague as custas iniciais, 

sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) 

e cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 217312 Nr: 7795-50.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 217312.

Vistos,

 Diante da certidão de trânsito em julgado às fls. 83, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença formulado às fls. 82. Proceda-se a conversão 

da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Intime-se o exequente Banco do Brasil S.A. para, no prazo de 15 dias, 

instruir o pedido de cumprimento de sentença com o demonstrativo 

discriminado e atualizado de débito, conforme determina o art. 524 do 

Código de Processo Civil.

Após, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, 

devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do CPC.

Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273541 Nr: 3886-29.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON CHAVES DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA, RECEPTUR 

AGENCIAS DE VIAGENS DE TURISMO, INVESTPREV SEGUROS E 

PREVIDENCIA S/A, JOÃO CARLOS PINTO FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904, MAYARA TRAJANO DA SILVA - OAB:24.055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 273541.

Vistos,

Diante da petição de fls. 204/205, na qual a parte autora pugnou pela 

desistência do prosseguimento da ação em relação ao requerido João 

Carlos Pinto Fagundes, considerando que o mesmo ainda não foi citado, 

entendo que devo acolher o pedido formulado, sendo realmente 

desnecessária sua aquiescência acerca do pedido de desistência.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, tão somente 

com relação ao requerido João Carlos Pinto Fagundes.

 Por conseguinte, determino que sejam procedidas as retificações de 

estilo, tendo em vista que houve desistência tão somente de um requerido, 

devendo o feito prosseguir em relação às requeridas Tut Transportes 

LTDA, Receptur Agência de Viagem e Turismo LTDA e Investprev Seguros 
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e Previdência S/A.

 Por fim, intime-se a requerida Tut Transportes LTDA para apresentar 

contestação no prazo legal, devendo ser realizada a citação das 

requeridas Investprev Seguros e Previdência S/A e Receptur Agência de 

Viagem e Turismo LTDA nos endereços informados às fls. 203 também 

para contestarem o pedido formulado, sob pena de confissão e revelia.

Registro que não irei designar nova audiência de conciliação, uma vez que 

considero muito pouco provável a realização de acordo nesta fase.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273478 Nr: 3820-49.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAFRA DA AMAZONIA IND. E COMERCIO DE MOTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAZETO & SOUZA LTDA ME, ELIZEU DA 

SILVA PAZETO, ORDALIA ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO 

- OAB:129134/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 273478.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 12 de junho de 2018, às 15h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220613 Nr: 10561-76.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BERNARDINO DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 220613.

Vistos,

 Diante da certidão de trânsito em julgado às fls. 100, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença formulado às fls. 99. Proceda-se a conversão 

da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Intime-se o exequente Banco do Brasil S.A. para, no prazo de 15 dias, 

instruir o pedido de cumprimento de sentença com o demonstrativo 

discriminado e atualizado de débito, conforme determina o art. 524 do 

Código de Processo Civil.

Após, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, 

devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do CPC.

Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274265 Nr: 4444-98.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO GAVIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 274265.

 Vistos,

 Marcos Roberto Gavioli opôs embargos de declaração em face da 

decisão de fls. 435/438, sustentando ter havido contradição, bem como 

apresentou emenda à inicial.

 É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente, recebo a emenda da inicial, uma vez que restou esclarecida a 

relação entre a causa de pedir e o pedido, bem como foi corrigido o valor 

da causa, de acordo com a pretensão econômica esposada nos autos, 

devendo constar como valor da causa a importância de R$ 116.532,72.

Retifique-se junto ao distribuidor, devendo ser também corrigida a capa 

dos autos.

Por conseguinte, defiro o pagamento da diferença das custas de 

distribuição em 6 parcelas mensais e sucessivas, devendo o pagamento 

da primeira parcela ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

disponibilização da guia, sob pena de extinção do processo, sem 

resolução do mérito.

Encaminhe-se e-mail ao Departamento de Controle e Arrecadação 

(dca@tjmt.jus.br) comunicando o deferimento do pagamento parcelado 

das custas de distribuição, para que seja lançada essa informação no 

sistema de arrecadação.

Após a adoção da providência acima, a parte deverá acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no link “emissão de guias online”, escolher 

a opção “distribuição/mediação” na coluna “Primeira Instância – 

Fórum/Comarcas” e lançar o número do processo. O sistema alertará a 

seguinte mensagem: “existe um parcelamento cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua guia”, momento em que será possível emitir a 
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guia para pagamento.

 Por outro lado, conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de 

fls. 447).

No entanto, no mérito, deixo de acolhê-los, por não haver, na decisão de 

fls. 435/438 qualquer contradição a ser sanado, mas sim inconformismo 

da parte embargante.

Isso porque a decisão embargada encontra-se satisfatoriamente 

fundamentada, com a exposição das razões de meu convencimento, não 

havendo contradição conforme alegou a parte embargante.

 Ademais, os embargos de declaração se prestam tão somente ao 

saneamento dos vícios previstos no art. 1022 do CPC, vícios estes 

inexistentes na citada decisão embargada.

Nesse sentido, colhe-se algumas ementas das jurisprudências do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono 

entendimento acerca do tema, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado.” 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges).”

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - DESPROVIDO. Para 

que sejam cabíveis os embargos de declaração, mister se faz observar os 

requisitos elencados no art. 535, do CPC, quais sejam: omissão, 

contradição ou obscuridade eventualmente contidas na decisão. Ainda é 

admitido, o declaratório para corrigir eventual erro material. O julgador não 

está obrigado a discorrer sobre todas as teses da defesa, bastando para 

tanto, que o faça de forma fundamentada e motivada, a teor do que dispõe 

o art. 93, inc. IX, da CF, o que de fato o ocorreu. Estando ausentes os 

requisitos ensejadores elencados no art. 535, do CPC, não há como 

acolher a pretensão do recorrente, devendo ser desprovido, sob pena de 

reexaminar matéria já decidida. (Embargos de Declaração nº. 3276. Ano 

2012. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

 Assim, rejeito os embargos de declaração de fls. 439/445, por inexistir os 

vícios apontados pela parte embargante.

Intimem-se para fins recursais.

 Por fim, considerando que não há tempo hábil para promover a citação da 

parte requerida ante a proximidade da audiência de conciliação, redesigno 

a audiência anteriormente agendada para o dia 19 de junho de 2018, às 

13:30 horas, a ser realizada no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos, devendo constar no mandado as advertências constantes na 

parte final da decisão de fls. 435/438.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272510 Nr: 3054-93.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO NOVO TARUMÃ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO DE ALMEIDA, UESLEI LEANDRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARA PATRICIA MAZIERO 

MARTINAZZO - OAB:23339/MT

 Autos nº: 272510.

Natureza: Rescisão contratual.

Requerente: Loteamento Novo Tarumã LTDA.

Requerido: Edinaldo de Almeida e Outro.

Vistos,

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos proposta por Loteamento Novo Tarumã LTDA em desfavor 

de Edinaldo de Almeida e Ueslei Leandro da Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Realizada audiência de conciliação, restou a mesma frutífera, conforme 

fls. 157/158.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 157/158.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Outrossim, indefiro o petitório de fls. 159/160, tendo em vista que 

independentemente de citação, o Requerido Edinaldo de Almeida 

compareceu voluntariamente ao processo, suprindo, desta forma, a falta 

de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 211446 Nr: 3172-40.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE W. MEYER - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAS NALINI DA SILVA - 

OAB:18489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Autos nº: 211446.

Vistos,

Intime-se a parte Requerente para manifestar sobre as petições de fls. 

343/347, que trata de possível composição entre as partes, no prazo de 

10 (dez) dias, com a advertência de que, em caso de inércia, será o 

acordo homologado e o processo será extinto pelo cumprimento da 

obrigação.

Por agora, deixo de analisar os Embargos de Declaração, tendo em vista o 

possível acordo entabulado entre as partes.

Com a manifestação ou permanecendo inerte, certifique-se a Srª. Gestora 

e voltem-me conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174694 Nr: 16600-60.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO MARCIO FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PASQUALI 

PARISE - OAB:112409/SP, GUSTAVO PASQUALI PARISE - 

OAB:155574/SP

 Autos nº: 174694.

Natureza: Revisional.

Requerente: Sandro Marcio Falcão.

Requerido: BV Financeira S/A Crédito e Financiamento e Investimento.

Vistos,

 Trata-se de ação revisional ajuizada por Sandro Marcio Falcão em face 
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de BV Financeira S/A Crédito e Financiamento e Investimento, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 148/149 o Banco Requerido depositou judicialmente o valor da 

condenação atualizado, para garantia do juízo.

Às fls. 150/151 a parte Requerida pugnou pela compensação do valor 

devido, tendo em vista que o Requerente apenas pagou 47 das 60 

prestações contratadas. Ademais, ressalta que a sentença autorizou a 

compensação com o crédito eventualmente existente em favor da 

financeira.

Às fls. 152/153 o Banco Requerido requereu a extinção da ação, em face 

de descontinuidade do Requerente nos depósitos judiciais das parcelas 

incontroversas.

 A parte Requerente foi intimada para se manifestar acerca das petições, 

tendo permanecido inerte, de acordo com certidão de fls. 156.

 Às fls. 158 foi expedida carta de intimação da parte Requerente para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, com a advertência de que o 

processo seria extinto, sendo que o AR retornou, às fls. 159.

 É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de intimada via DJE, para se manifestar, 

a parte Requerente permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 156.

Por conta da falta de manifestação, a parte Requerente foi intimada 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, no 

entanto, a carta de intimação foi devolvida pelo motivo “Não existe o Nr.” 

(fls. 159).

 Assim, considerando que o endereço para o qual foi enviada a carta de 

intimação é o mesmo indicado pela parte Requerente na inicial, entendo 

que deve ser considerada válida a intimação, porquanto não consta 

qualquer informação nos autos acerca da mudança de endereço.

A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - CONFIGURADO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VÁLIDA - MUDANÇA DE ENDEREÇO 

NÃO INFORMADA - ART. 267, III e § 1º DO CPC - REQUERIDO NÃO 

CITADO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240, STJ - SENTENÇA 

MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO Intimado o autor pessoalmente para 

promover o andamento do processo, bem como advertido pelo julgador do 

risco de extinção do processo, a sua desídia justifica a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, III e § 1º do 

CPC/73. Presume-se válida a intimação enviada ao endereço informado 

pelo autor na inicial, se não houve comunicação de eventual mudança de 

endereço, conforme o teor do art. 238 do CPC/73. Não se aplica a Súmula 

240 do STJ quando o requerido ainda não foi citado. Precedentes. (Ap 

111772/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) 

(Original sem grifo)

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE AUTORA – INÉRCIA - MUDANÇA DE ENDEREÇO - 

NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 106, II DO CPC - 

SÚMULA 240 DO STJ - NÃO INCIDÊNCIA - CORRETA A APLICABILIDADE 

DAS HIPÓTESES DO ART 485 AO PROCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- É válida a intimação remetida para o 

endereço declinado pela parte na inicial, pois, é seu o ônus de mantê-lo 

atualizado. Confirmada a vontade deliberada do autor em abandonar o 

processo e cumpridos os requisitos previstos em lei, cabível a extinção do 

feito sob tal fundamento. 2- A Súmula 240/STJ, não se aplica ao caso em 

exame, uma vez que não houve oposição de embargos à execução. 

Segundo entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, não 

há como presumir eventual interesse do Executado na execução não 

embargada, tendo em vista que a execução visa exclusivamente à 

satisfação do direito do credor, não havendo motivo, por conseguinte, 

para aguardar iniciativa do réu requerendo a extinção do processo.” (Ap 

39466/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

23/06/2017) (Original sem grifo)

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte Requerente, as 

diligências que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do 

abandono verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Isto posto, conforme sentença prolatada às fls. 115/120, bem como em 

decorrência da inércia do Requerente, autorizo a compensação pleiteada 

pelo Banco Requerido às fls. 150/151, tendo em vista a existência de 

crédito em favor do mesmo.

Por conseguinte, autorizo o levantamento da importância depositada nos 

autos mediante a expedição de alvará em favor da parte Requerida ou de 

seu procurador, desde que possua poderes para tanto, o que deverá ser 

certificado nos autos, devendo ainda ser observado o disposto no art. 450 

da CNCG.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137974 Nr: 8355-65.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOAQUIM POÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos nº: 137974.

 Vistos,

 Inicialmente, defiro o pedido de conversão da obrigação de restituição dos 

maquinários em perdas e danos, com fundamento no art. 499 do Código de 

Processo Civil, in verbis:

“Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o 

autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente.”

 Por outro lado, no que tange à indenização correspondente ao prejuízo da 

efetivação da tutela de urgência que foi revogada, entendo que eventuais 

prejuízos suportados pela parte, deverão ser objeto de ação autônoma, 

sob pena de ampliar as obrigações constituídas no título executivo judicial.

 Feitas as considerações acima, nos termos do art. 523 do Código de 

Processo Civil, determino que a parte devedora seja intimada para pagar o 

débito referente às perdas e danos, honorários sucumbenciais e 

despesas processuais, no prazo de 15 dias, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144841 Nr: 4478-83.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:297608-SP

 Autos nº: 144841.

 Vistos,

Defiro o petitório de fls. 173, autorizando o levantamento dos valores 

depositados judicialmente em favor do Requerido ou de seu procurador, 

desde que possua poderes para tanto, o que deverá ser certificado nos 

autos, devendo ainda ser observado o disposto no art. 450 da CNCG, 

mediante a expedição de competente alvará, a serem depositados na 

conta bancária indicada às fls. 173.

Intimem-se as partes para requererem o que entenderem de direito.

Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, observadas as 

cautelas de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248149 Nr: 15221-79.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIANO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 248149.

Vistos,

Às fls. 71 o Banco Requerente pugnou pela citação editalícia do 

Requerido.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Compulsando aos autos, verifico que ainda não foram 

esgotadas todas as possibilidades de citação do Requerido, eis que ainda 

há endereços em que não foram realizadas diligências.

Ante o exposto, indefiro, por agora, o petitório de fls. 71.

Sem prejuízo, de acordo com busca realizada via BACENJUD (fls. 59), 

determino a expedição de Carta com AR para citação do Requerido na Rua 

Castelo Branco O Acari, Barra do Bugres/MT, CEP 78390-000.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278462 Nr: 7765-44.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AYRON VENTURA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 278462.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 19 de junho de 2018, às 13h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 225553 Nr: 14685-05.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BURALI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - 

OAB:21482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Autos nº: 225553.

 Natureza: Ação Declaratória.

 Requerente: João Burali Filho.

 Requerida: Banco Bmc S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada em 15 de 

setembro de 2016 por João Burali Filho em face de Banco Bmc S/A, ambos 

já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que celebrou um contrato de 

financiamento com a parte requerida para adquirir um veículo, com 

pagamento em 48 parcelas mensais.

 Seguiu narrando que mesmo tendo realizado o pagamento da última 

parcela em atraso, foi surpreendido com a inscrição do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito.

 Por conta disso, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela para 

exclusão do seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito 

e, ao final, a declaração de inexistência do débito, bem como o 

recebimento de indenização por danos morais.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 08/14, tendo sido 

despachada às fls. 15/17, oportunidade em que foi designada audiência 

de conciliação e deferida a tutela de urgência, para o fim de determinar a 

exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

Às fls. 19-vº a parte requerida foi devidamente citada.

 Às fls. 21 a conciliação restou inexitosa.

Às fls. 24/35 a parte requerida apresentou contestação sustentando que 

a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foi 

decorrente do atraso da parcela nº 22.

 Sustentou, com isso, a inexistência de dano moral ante a ausência de 

qualquer conduta ilícita, tendo agido no exercício regular do seu direito, 

uma vez que é legítima a inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito devido a sua inadimplência.

 Por conta de tais fatos, pugnou pela improcedência dos pedidos 

formulados na inicial e pela condenação da parte autora nas verbas 

sucumbenciais.
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 A contestação foi impugnada às fls. 38/39.

 Determinada a especificação das provas, a parte autora às fls. 42 

pugnou pela produção de prova oral, enquanto que, a parte requerida às 

fls. 43 informou a ausência de provas a serem apresentadas.

 Às fls. 44 o processo foi saneado, sendo indeferida a produção de prova 

oral e determinada a intimação da parte autora para apresentar os 

comprovantes de pagamento de todas as parcelas.

 Às fls. 46/50 a parte autora informou que localizou somente os 

comprovantes de pagamento das parcelas 23 a 48.

 Às fls. 51 a parte requerida se manifestou acerca dos documentos 

juntados pela parte autora.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 A parte autora alega que o contrato de financiamento celebrado junto à 

parte requerida foi devidamente quitado, tendo apresentado o 

comprovante de pagamento da última parcela às fls. 10/11 como prova da 

quitação.

Por outro lado, a parte requerida sustentou que a inclusão do nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito foi decorrente do atraso da 

parcela nº 22.

 Nessa esteira, cumpre-me consignar que foi oportunizada à parte autora 

a apresentação dos comprovantes de pagamento de todas as parcelas, 

sendo que esta às fls. 46 informou que localizou somente o carnê com os 

comprovantes de pagamento das parcelas 23 a 48.

 Diante disso, verifico que a parte autora não desincumbiu do ônus de 

comprovar o pagamento da parcela nº 22, ônus que lhe competia por 

tratar-se de fato constitutivo de seu direito, ainda que tivesse sido 

invertido o ônus da prova. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

 “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS DO CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE 

CABIA (ARTIGO 373, INCISO I, DO NOVO CPC). DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO DO RÉU PROVIDO E DESPROVIDO O 

RECURSO DO AUTOR.” (TJ-RS, Recurso Cível Nº 71006052278, Quarta 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 03/06/2016) (Original sem grifo)

 Saliento que a inversão do ônus da prova não transfere à parte adversa 

o ônus integral da prova, continua sendo necessário se observar a 

distribuição do ônus prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, 

devendo a parte ao menos demonstrar a verossimilhança de suas 

alegações.

 Por seu turno, Fredie Didier Jr. ensina que:

 “O fato constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo autor em 

juízo. Compõe suporte fático que, enquadrado em dada hipótese 

normativa, constitui uma determinada situação jurídica, de que o autor 

afirma ser titular. Como é o autor que pretende o reconhecimento deste 

seu direito, cabe a ele provar o fato que determinou seu nascimento [...]”. 

(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito 

probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela. 10 . ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 

2015. P. 111).

 Portanto, deve ser acolhida a alegação da requerida de que a parte 

autora não comprovou a quitação integral do débito.

 No que tange aos danos morais e materiais, considerando que a 

cobrança efetuada pela requerida é legítima, entendo que a restrição 

lançada junto aos órgãos de proteção ao crédito, constitui mero exercício 

regular de um direito.

 Portanto, tendo a parte requerida agido no exercício regular de direito, não 

há que se falar em ato ilícito apto a ensejar a configuração do dano moral 

e material. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPOSTA COBRANÇA EM DUPLICIDADE POR 

VALORES DEVIDOS – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA LEGÍTIMA POR 

SERVIÇO UTILIZADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – 

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL 

INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo legítima a 

cobrança de valores devidos, age no exercício regular do direito a 

empresa que cobra tais valores do seu cliente, não havendo que se falar 

em ato ilícito que de ensejo a reparação por danos morais e materiais. Não 

estando presentes os pressupostos da responsabilidade civil, deve ser 

afastada qualquer tipo de pretensão indenizatória. (TJ-MT, Ap 

159868/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

ficando revogada a tutela de urgência deferida às fls. 15/17.

 A título de sucumbência, condeno a parte autora, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo 

Civil, incidindo, todavia, o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, haja vista 

o deferimento dos benefícios da justiça gratuita (fls. 15-vº).

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 194044 Nr: 10151-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENCESLY ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL JOSE DE OLIVEIRA, ADRIANO MOTA 

VELOSO, DEBORA THALITA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL DANIALLEN DO 

AMARAL GOMES - OAB:OAB/MT 18323, TASSIA DE AZEVEDO 

BORGES TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 Autos nº: 194044.

 Vistos,

 Considerando que não há tempo hábil para promover a citação do 

requerido Adriano Mota Veloso ante a ausência de reposta aos ofícios de 

fls. 94/95, bem como a proximidade da audiência de conciliação, redesigno 

a audiência anteriormente agendada para o dia 26 de junho de 2018, às 

15:00 horas.

 Assim, proceda-se com a citação no novo endereço indicado às fls. 93.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257656 Nr: 22920-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO ROGERIO MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257656.

 Vistos,

 Intime-se a parte Requerente para, no prazo de 30 dias, formular o pedido 

principal, nos termos do art. 308, do Código de Processo Civil.

Ademais, deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que se 

trata de liquidação de sentença.

 Por conseguinte, apresentado o pedido principal, intime-se a Requerida 

para, querendo, contestar no prazo legal, nos termos do art. 308, § 4º, do 

CPC.

Consigne-se que, não sendo contestado o pedido formulado, serão 

presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do 

Código de Processo Civil).

Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 
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para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255429 Nr: 20987-16.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 255429.

 Vistos,

 Intime-se a parte Requerente para, no prazo de 30 dias, formular o pedido 

principal, nos termos do art. 308, do Código de Processo Civil.

Ademais, deixo de designar audiência de conciliação, uma vez que se 

trata de liquidação de sentença.

 Por conseguinte, apresentado o pedido principal, intime-se a Requerida 

para, querendo, contestar no prazo legal, nos termos do art. 308, § 4º, do 

CPC.

Consigne-se que, não sendo contestado o pedido formulado, serão 

presumidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do 

Código de Processo Civil).

Na hipótese de a parte Requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte Requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256163 Nr: 21530-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE APARECIDA SANCHES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

GAZIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729-mt

 Autos nº: 256163.

 Natureza: Embargos à execução.

 Embargantes: Rosimeire Aparecida Sanches Souza.

 Embargado: Administradora de Consórcio Nacional Gazin.

 Vistos,

 Trata-se de embargos à execução opostos em 17 de agosto de 2017 por 

Rosimeire Aparecida Sanches Souza, em face de Administradora de 

Consórcio Nacional Gazin, todos já devidamente qualificados.

 Alegou a parte embargante, em resumo, que não adimpliu as parcelas por 

circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que atualmente está 

percebendo somente o auxílio previdenciário pós-morte, bem como 

apresentou proposta de acordo.

 Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo pela decisão de fls. 

11/12.

 Às fls. 14/15 a parte embargada apresentou impugnação sustentando 

que restou incontroversa a inadimplência da parte embargante, bem como 

recusou a proposta de pagamento.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Como sabido, nos embargos à execução cabe à parte devedora 

demonstrar a inexistência do título, iliquidez do crédito, ilegitimidade ad 

causam, dentre outras matérias, tendo em vista que o direito do exequente 

encontra-se revestido no próprio título ensejador do feito executivo.

 No caso dos autos, verifico que além da parte embargada recusar a 

proposta de pagamento formulada pela parte embargante, esta se limitou 

em alegar na inicial que não adimpliu as parcelas por circunstâncias 

alheias a sua vontade, uma vez que atualmente está percebendo somente 

o auxílio previdenciário pós-morte, o que, por si só, não é suficiente para a 

desconstituição do débito e a consequente extinção da execução.

 Aliás, analisando a ação de execução em apenso, verifico que a mesma 

está lastreada por título executivo extrajudicial regular.

 Logo, é do meu convencimento que os embargos devem ser julgados 

improcedentes.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial, ficando a 

parte embargante condenada a pagar as custas processuais e os 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. 

Registro, porém, que esta condenação fica com a exigibilidade suspensa, 

uma vez que a parte embargante está sob o pálio da gratuidade.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

Traslade-se cópia desta sentença para a ação de execução em apenso 

(autos código 224009).

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273695 Nr: 4023-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES 

LTDA.,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA FRACARO 

LOMBARDI SELLMER - OAB:43628

 Autos nº: 273695.

 Vistos,

 Conforme narrado na inicial, a embargante juntamente com outros 

produtores rurais compõe um grupo de produção rural que trabalha em 

cerca de 12.500 hectares.

 Diante disso, faculto a embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o estado de hipossuficiência, juntando aos autos declaração 

de Imposto de Renda (IR) ou outro documento idôneo para tanto, conforme 

preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, podendo ainda, se preferir, pagar as 

custas iniciais, comprovando o pagamento, sob pena de indeferimento da 

inicial.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257412 Nr: 22614-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CASCAVEL-PR, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREIA DA 

SILVA - OAB:MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 257412.

Vistos,

Às fls. 46/47 o Banco Exequente pugnou por nova tentativa de citação do 

Executado e caso não seja o mesmo encontrado, pleiteou pela citação 
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com hora certa.

Isto posto, cumpre-me pontuar que a citação com hora certa prescinde de 

determinação judicial, cabendo ao próprio Oficial tomar a medida em caso 

de suspeita de ocultação.

Assim, que seja realizada mais uma tentativa de citação do Executado no 

endereço descrito em fls. 46.

Não sendo o Executado citado, caberá ao próprio Oficial de Justiça, 

independentemente de ordem judicial, averiguar se há elementos que 

autorizem a citação por hora certa, nos termos do art. 252 do Código de 

Processo Civil.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 13293 Nr: 2268-79.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA ALVES DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - 

OAB:14523/MT

 Autos n.º 13293.

Vistos,

Nilza Maria de Godoy e José Pereira Parente entabularam acordo 

extrajudicial (fls. 454/457) e pugnaram por sua homologação.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 454/457.

Mantenham-se os autos suspensos até a data de 30/09/2022 (prazo final 

para cumprimento do acordo), com fundamento nos artigos 922 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Decorrido este prazo, certifique-se e intime-se a parte requerente para 

requerer o que entender de direito em 15 (quinze) dias, com a advertência 

de que não havendo manifestação o processo será extinto com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Por fim, custas, se houver, nos termos do art. 90, § 2º, do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 29166 Nr: 3025-97.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S3 COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM TEMPO ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Autos n.º 29166.

Vistos,

Compulsando aos autos verifico que o petitório de fls. 212 ainda não foi 

analisado.

Nesse interim, verifico que a petição mencionada foi protocolada antes da 

entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual em 

respeito a teoria do isolamento dos atos processuais, passo a analisar 

referido pedido de acordo com as regras do antigo CPC.

Pois bem.

Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa Executada, verifico que referidos pedidos já restaram, por 

vezes, indeferido por este juízo. Ademais, verifico que na petição de fls. 

212, o Exequente não trouxe nenhuma informação nova capaz de alterar 

as razões já esposadas, de modo que mantenho o indeferimento.

Outrossim, deixo desde já consignado que na hipótese de novo pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, com o advento do CPC/2015, 

faz-se necessária a instauração de incidente, nos moldes previstos nos 

arts. 133 e seguintes do referido diploma legal.

Por conseguinte, tendo em vista o desarquivamento dos autos, intime-se a 

parte Exequente, para requerer o que entender direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, cientificando-a que no silêncio o processo será suspenso 

por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo 

que neste período se suspenderá a prescrição.

Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, determino 

desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º do art. 

921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228173 Nr: 16863-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE RODRIGUES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 228173.

Vistos,

Tendo em vista a certidão de fls. 64, intime-se a parte Exequente para 

promover o regular prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158517 Nr: 7111-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE PADILHA KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHEL ANTONIO BREDA - OAB:16.990-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 158517.

Vistos,

Considerando que a presente ação versa sobre direitos disponíveis, com 

fundamento no art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 14 de junho de 2018, às 16:30 horas, 

devendo as partes ser intimadas a comparecerem devidamente 

acompanhadas de seus advogados.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 181606 Nr: 23721-42.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO DE MONJE TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEANDRO 

FIGUEIRÓ - OAB:14035

 Autos nº: 181606.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 67, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270281 Nr: 1356-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI RIBEIRO MALAQUIAS, MARIO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ROSA GOLBERTO 

MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270281.

 Natureza: Alvará Judicial.

Requerente: Marli Ribeiro Malaquias e Outro.

 Vistos,

 Marli Ribeiro Malaquias e Mario Ribeiro da Silva ingressaram com a 

presente ação de alvará judicial para o levantamento de valores existentes 

em nome de sua falecida genitora Ana Angélica da Silva, junto ao INSS – 

Instituto Nacional do Seguro Social, referente a um saldo do benefício 

previdenciário.

 Instruíram a inicial com os documentos de fls. 07/32.

Às fls. 33 fora concedido o benefício da gratuidade da justiça aos 

Requerentes, sendo determinada a expedição de ofício para o INSS e 

Banco Bradesco.

O INSS, às fls. 39/43, informou a existência de um valor de R$ 856,71 não 

recebido, referente ao período de 01.03.2011 à 24.03.2011, estando, 

todavia, tal débito prescrito.

Às fls. 44/45, o Banco Bradesco informou a existência de um saldo 

negativo de R$ 69,60.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Nos termos da lei n.º 6.858/80, o pedido de expedição de alvará judicial é 

cabível quando, inexistindo bens a ser partilhados, existem valores 

deixados pelo de cujus, que não foram por ele utilizados.

 Para tanto, basta que o postulante comprove o óbito do titular do crédito, a 

sua condição de herdeiro ou sucessor e comprove a inexistência de bens, 

bem como a existência do pretendido crédito.

 In casu, encontra-se comprovado nos autos o falecimento da titular do 

crédito, ocorrido na data de 24.03.2011, conforme certidão de óbito às fls. 

23, a condição de herdeiros do de cujus (fls. 09 e 14), eis que 

descendentes, a existência de valores junto ao INSS (fls. 39), além de não 

haver notícia nos autos acerca da existência de bens a inventariar.

Constato, entretanto, que mesmo estando preenchidos todos os requisitos 

necessários, o crédito existente junto ao INSS já se encontra prescrito, 

tendo em vista o decurso do prazo de 05 anos entre o óbito da 

beneficiária (24.03.2011) e o ajuizamento da presente ação (19.01.2018).

Nesse sentido, prevê a Lei 8.213/91, que dispõe sobre os planos de 

benefícios da Previdência Social, em seu art. 103, parágrafo único, que:

“Art. 103. [...]

 Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que 

deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações 

vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela 

Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na 

forma do Código Civil.” (grifo nosso)

 Este também tem sido o entendimento jurisprudencial. In verbis:

“Direito Previdenciário - Alvará Judicial - Liberação de resíduos junto ao 

INSS - Decurso do prazo de cinco anos entre o óbito da segurada e o 

ajuizamento da ação - Prescrição configurada - Art. 103, parágrafo único, 

da Lei nº 8.213/91 - Sentença mantida. I - Prescreve em 5 anos o direito de 

ação para levantamento de quantia devida pela previdência social, 

conforme preconiza o art. 103 da Lei nº 8.213/91, a contar do momento em 

que teve origem a pretensão da parte; II - Iniciado o prazo prescricional a 

partir do óbito da beneficiária do resíduo previdenciário depositado junto 

ao INSS, e decorridos mais de cinco anos até o ajuizamento da ação pelos 

seus herdeiros, constata-se a prescrição da pretensão no presente caso, 

não merecendo reparo, portanto, a sentença vergastada; III - Recurso 

conhecido e desprovido.”

(TJ-SE - AC: 2012216919 SE, Relator: DESA. MARILZA MAYNARD 

SALGADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/09/2012, 2ª.CÂMARA 

CÍVEL)

 Ante o exposto, reconheço a prescrição do direito de ação conferido a 

parte Requerente, razão pela qual julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 Sem custas.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 273640 Nr: 3983-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇAO ME, MAGALI 

MARIA LENZ SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 Autos nº: 273640.

 Vistos,

Inicialmente, passo a analisar o efeito no qual os embargos devem ser 

recebidos.

Conforme preceitua o caput do art. 919 do Código de Processo Civil, os 

embargos à execução não possuem efeito suspensivo, contudo, o 

parágrafo 1º do referido dispositivo legal permite, excepcionalmente, o 

recebimento dos embargos com efeito suspensivo, vejamos:

 “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

 In casu, verifico não se encontram preenchidos os requisitos para que os 

embargos sejam recebidos com efeito suspensivo, uma vez que a 

execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

 Ante o exposto, recebo os embargos opostos pela parte executada, 

recebendo-os sem efeito suspensivo, determinando que a parte 

embargada seja intimada para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

tal como preceitua o art. 920 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 173766 Nr: 15533-60.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Autos nº: 173766.

 Vistos,

A priori, nos termos da sentença de fls. 113/114, determino o 
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cancelamento da penhora realizada sobre o bem imóvel matriculado sob o 

n.º 16.430, constrito na ação de execução (cód. 137308 – fls. 150), por 

se tratar de bem de família.

Ademais, recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 

172/173. Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 

da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 26610 Nr: 3292-06.2004.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CONTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 Autos nº: 26610.

 Vistos,

 Diante do petitório de fls. 296, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265030 Nr: 28442-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 265030.

Vistos,

Tendo em vista o petitório de fls. 50/51, verifico que a parte Requerente 

não trouxe aos autos novas informações quanto a sua insuficiência de 

recursos.

Desta forma, indefiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar as 

custas iniciais, sob pena de extinção.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256505 Nr: 21865-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO COSTA CORSINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 256505.

 Vistos,

 Inicialmente, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, 

decreto a revelia da parte Requerida, pois, apesar de citada, não 

contestou o pedido inicial, conforme certidão às fls. 54.

 Outrossim, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Acre, constatei 

que o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação 

civil pública, objeto da presente liquidação de sentença provisória, foi 

parcialmente provido e transitou em julgado em 31/03/2017, tal como 

noticia inclusive a certidão de fls. 43.

 Assim, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 dias, requerer 

o que de direito a fim de que a presente liquidação se dê em caráter 

definitivo, ante o trânsito em julgado do acórdão, bem como para que, no 

mesmo prazo, junte cópia do acórdão (ainda que de forma digital), a qual 

pode ser obtida com facilidade pelo seguinte endereço eletrônico: 

https://www.tjac.jus.br/servicos/telexfree/.

 Após, conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278457 Nr: 7758-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES JOSE TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZUFFO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 278457.

 Vistos,

 Tendo em vista a qualificação profissional do autor, qual seja 

“empresário”, intime-se a parte requerente para emendar à inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo trazer aos autos documentos para 

comprovar o estado de hipossuficiência, juntando prova cabal, efetiva e 

concreta da insuficiência de recursos, conforme preleciona o art. 99, § 2º, 

do CPC, podendo ainda, se preferir, pagar as custas iniciais, comprovando 

o pagamento.

Registro que esta providência deve ser cumprida sob pena de 

indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo único, do CPC) e 

cancelamento do registro e distribuição.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 187758 Nr: 4810-45.2015.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PRIMAVERA DO LESTE-MT, FRONTEIRA COMÉRCIO 

DE CEREAIS E REP. DE PROD. AGROPECUÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUSA PIERABON OSSUCHI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARAES - OAB:117166, Otavio Antonio Freire Neto - 

OAB:14073-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 187758.

Vistos,

Tendo em vista que as diligências realizadas pelos Oficiais de Justiça não 

admitem propostas, eis que calculadas de forma tabelada, intime-se a 

parte Requerente para, no prazo de 15 dias, impugnar o valor apresentado 

pela Sra. Oficiala de Justiça, de forma justificada, ou para que recolha o 

valor referente as diligências complementares, sob pena de devolução da 

presente missiva.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 270824 Nr: 1854-51.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA CAMPOS MANRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATÃO IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DE PAULO 

BARBOSA - OAB:12107/MT, RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

NETO - OAB:34002-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 270824.

 Vistos,

 Considerando que se trata de ação de adjudicação compulsória, faculto à 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos 

documentos suficientes que comprovem a compra e venda celebrada 

entre as partes e o respectivo pagamento.

Não havendo manifestação e certificado o decurso de prazo, voltem-me 

os autos conclusos, uma vez que há pedido subsidiário de obrigação de 

fazer.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 188019 Nr: 4986-24.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PEREZ FERREIRA RUIZ, SANTO DE MONJE 

TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, MARCOS 

MORESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº: 188019.

Natureza: Ação Anulatória.

Requerente: Celso Perez Ferreira Ruiz e outro.

Requerido: Marcos Moresco.

Vistos,

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c ressarcimento de 

danos materiais e morais proposta em 25 de março de 2015 por Celso 

Perez Ferreira Ruiz e Santo de Moje Trindade em face de Marcos 

Moresco, ambos devidamente qualificados.

Alegou a parte autora, em resumo, que o autor Celso Perez Ferreira Ruiz 

celebrou um contrato de compra e venda de máquina agrícola com o 

requerido, tendo adquirido um trator Ford, modelo 6600, ano 1996, pelo 

valor de R$ 19.000,00 com pagamento de R$ 5.000,00 no ato da 

assinatura do contrato e mais três parcelas no valor de R$ 4.660,00, 

representados pelo cheques do autor Santo de Moje Trindade, 

decorrentes do contrato de aluguel com o autor Celso.

 Seguiu narrando que adquiriu o veículo praticamente sem condições de 

uso, de modo que foi realizada uma reforma para colocar o veículo em 

funcionamento, tendo gasto cerca de R$ 10.000,00.

Narrou que no dia 27 de novembro de 2014 foi surpreendido com a notícia 

de que o trator foi apreendido, vez que se tratava de produto de furto no 

Município de Campo Novo dos Parecis.

 Aduziu que em razão da apreensão do trato, procedeu com a sustação 

dos cheques, de modo que somente a primeira parcela foi compensada e 

as outras duas representadas pelos cheques sustados foram objeto de 

execução proposta pelo requerido Joaquim Gomes de Oliveira.

Por conta disso, pugnou pela declaração de nulidade do negócio jurídico e 

a condenação da parte requerida ao ressarcimento dos valores 

desembolsados e indenização por danos morais.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 16/86.

Despachada a inicial (fls. 87) e devidamente citados (fls. 101), o requerido 

Joaquim apresentou contestação às fls. 95/99, enquanto que o requerido 

Marcos deixou de apresentar contestação.

Determinada a especificação das provas (fls. 108), às fls. 110/111 a parte 

autora pugnou pela produção de prova oral, enquanto que a parte 

requerida permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 112.

Às fls. 118 foi decretada a revelia do requerido Marcos e o processo foi 

saneado, sendo designada audiência de instrução e julgamento.

Às fls. 126 a parte autora pugnou pela desistência da ação em relação ao 

requerido Joaquim, sendo o processo extinto em relação à este às fls. 

127.

Às fls. 132 as partes não compareceram à audiência de instrução e 

julgamento, sendo proferida decisão reputando preclusa a produção das 

provas orais deferidas.

Às fls. 134 foi determinada a regularização da representação processual 

do autor Santo de Monje Trindade, a qual foi regularizada às fls. 137/138.

É o relatório.

 D E C I D O.

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico de compra e venda em que 

o autor Celso alega ter adquirido do requerido Marcos, um trator Ford, 

modelo 6600, ano 1996, pelo valor de R$ 19.000,00 e posteriormente foi 

surpreendido com a apreensão do mesmo por se tratar de produto de 

furto no Município de Campo Novo dos Parecis.

 Acerca do negócio jurídico, o Código Civil dispõe que:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

 I – agente capaz;

II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

 III – forma prescrita ou não defesa em lei.

 Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

 (...)

II – for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;”

 Pois bem. No caso dos autos, ressalto que embora a presunção de 

veracidade decorrente do art. 344 do Código de Processo Civil seja 

relativa, concluo pela análise dos autos que o pedido principal formulado 

pela parte autora merece ser acolhido.

Isso porque, analisando os autos, verifico que restou comprovado nos 

autos que o negócio jurídico celebrado entre as partes, representado pelo 

contrato de compromisso de compra e venda de máquina agrícola (fls. 20) 

teve objeto ilícito, uma vez que foi vendido um trator furtado no Município 

de Campo Novo dos Parecis (fls. 30/38).

Destaco, outrossim, que cabe à parte requerida a prova dos direitos 

impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, nos 

termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

ônus do qual a requerida não desincumbiu, pois sequer contestou a ação.

 Assim, não me resta outra alternativa que não seja o acolhimento do 

pedido formulado na inicial para que seja declarado nulo o contrato 

celebrado entre as partes, devendo a parte requerida ressarcir os valores 

desembolsados pelo autor, sendo estes o valor da entrada e o valor de 

uma parcela que totalizam a importância de R$ 9.660,00.

 Quanto ao valor que alega ter gasto para realizar o conserto do trator, 

entendo que somente devem ser ressarcidos os valores representados 

pelas notas fiscais de fls. 49/59 e fls. 83, que totalizam a importância de 

R$ 3.726,17, uma vez que os demais documentos juntados se tratam de 

orçamentos e notas fiscais em nome de terceiro alheio à relação 

processual.

 Por outro lado, em relação aos danos morais, sabe-se que em ações de 

indenização, mister a comprovação dos requisitos para a sua 

configuração, sendo eles, o dano, a conduta ilícita do causador do dano 

(comissiva ou omissiva), bem como o nexo de causalidade entre tal 
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conduta e o prejuízo moral sofrido.

 No caso dos autos, entendo que o dano moral está configurado, uma vez 

que a prática do ato ilícito encontra-se demonstrada na conduta do 

requerido em celebrar um negócio jurídico com o autor, tendo como objeto 

um trator furtado e posteriormente apreendido pela Polícia Civil, gerando a 

necessidade de o autor ter que prestar esclarecimentos junto à Delegacia, 

sendo inquirido sobre possível fato criminoso, de modo que é 

inquestionável que os transtornos e desgaste por ele experimentados 

significaram muito mais que um mero dissabor, fugindo da normalidade, 

caracterizando lesão a direito de personalidade. Nesse sentido, inclusive, 

é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

no julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO QUE AUTORIZOU A 

TRÂNSFERÊNCIA – POSTERIOR APREENSÃO DO VEÍCULO PELA 

AUTORIDADE POLICIAL – VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO E 

OBJETO DE FURTO - RESPONSABILIDADE TAMBÉM DO DEPARTAMENTO 

DE TRÂNSITO PELA VISTORIA NEGLIGENTE – INEXIGIBILIDADE DO 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

RECURSOS PROVIDOS. 1. Comprovado que o DETRAN/MT não realizou a 

vistoria de acordo com a Resolução nº 05/98, tendo em vista que o veículo 

estava em total desacordo com a Resolução nº 24/98 do CONTRAN, mas 

mesmo assim autorizou a transferência do mesmo que, posteriormente foi 

apreendido por autoridade policial, não há dúvida quanto a 

responsabilidade do departamento de trânsito (CF, art. 37,§6º). 2. O Banco 

não pode ser responsabilizado pela venda de veículo com chassi 

adulterado, pois apenas forneceu o dinheiro, sendo o consumidor livre 

para escolher o produto do seu agrado. 3. A venda de veículo objeto de 

furto/roubo, com chassi adulterado, posteriormente apreendido pela Polícia 

Civil, enseja o dever de indenização por danos morais, não se tratando de 

mero aborrecimento.” (Ap 109699/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 16/06/2015)(Original sem grifo)

 Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, resta 

agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a título de dano 

moral em favor da parte autora.

Nesta linha de ideias, considerando o porte financeiro do causador do 

dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação 

econômica e social do autor, bem como os reflexos danosos do ato ilícito 

praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que considero adequado aos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a) declarar nulo o negócio jurídico celebrado entre as partes;

b) condenar a parte requerida à restituir os valores pagos pela parte 

autora, no valor de R$ 9.660,00 referente ao valor da entrada e de uma 

parcela, bem como o valor de R$ 3.726,17 referente ao conserto do trator, 

devendo estes valores ser corrigidos pelo INPC a partir de cada 

desembolso, incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual 

previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação válida dos 

requeridos.

c) condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser 

corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual 

previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso (Súmula 54 

do STJ - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual), isso nos termos do entendimento que 

restou consolidado após o julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP.

 A título de sucumbência, condenando a parte requerida ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o 

valor da condenação, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código 

de Processo Civil.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218614 Nr: 8768-05.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Autos nº: 218614.

 Vistos,

 Diante da inércia do perito designado às fls. 66, conforme certidão de fls. 

69, cumpre-me substituir o perito nomeado por outro, conforme estabelece 

o inciso II do art. 468 do Código de Processo Civil.

Portanto, nomeio como perito o médico Dr. Nelson Luiz da Cruz Júnior, 

clínico geral, podendo ser encontrado na Rua 17-A, nº 1448-N, Vila 

Horizonte, Tangará da Serra-MT, para realizar perícia médica, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), fixando, desde já, o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega 

do laudo.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso, bem como para indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários e comprove sua 

formação.

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Havendo concordância quanto aos honorários intime-se a parte requerida 

para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, depositar judicialmente o valor 

dos honorários do perito.

Feito o pagamento, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local 

para a realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o 

laudo pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC:

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170316 Nr: 11526-25.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA SILVA, DINA DE FREITAS 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 170316.

 Vistos,

 Cite-se a herdeira da Executada (fls. 133/vº) para contestar o presente 

pedido de habilitação no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 690 

do Código de Processo Civil.

Ademais, indefiro o pedido de suspensão formulado às fls. 136.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256813 Nr: 22083-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA FRACARO LOMBARDI 

SELLMER - OAB:43628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 Autos nº: 256813.

 Vistos,

 Intime-se a parte executada para apresentar os documentos e prestar os 

esclarecimentos requeridos às fls. 74, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para se manifestar quanto ao bem indicado à penhora.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272542 Nr: 3084-31.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY JUNIOR BILMAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT

 Autos nº: 272542.

Natureza: Rescisão contratual.

Requerente: Loteamento Tarumã II LTDA.

Requerido: Sidney Junior Bilmaia.

Vistos,

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e 

perdas e danos proposta por Loteamento Tarumã II LTDA em desfavor de 

Sidney Junior Bilmaia, ambos devidamente qualificados nos autos.

Realizada audiência de conciliação, restou a mesma frutífera, conforme 

fls. 136/137.

É o breve relatório.

D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Assim, homologo por sentença, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado às fls. 136/137.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277859 Nr: 7310-79.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVELINO OLIVEIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 277859.

Vistos,

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 12 de junho de 2018, às 13h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208509 Nr: 845-25.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA LUCIA FELIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 208509.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 104/107. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 
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determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64613 Nr: 6111-08.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MIRANDA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO JOSE DE MATOS ME, SULINA 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004/MT, ZILMA APARECIDA GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO RAMOS 

PEREDA SILVEIRA - OAB:282785/SP, JOÃO CARLOS SILVEIRA - 

OAB:52.052-SP, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT

 Autos nº: 64613.

 Vistos,

Recebo o pedido de cumprimento de sentença formulado às fls. 252/255. 

Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 07 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 190944 Nr: 7479-71.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUTHERIO & GREGÓRIO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Autos nº: 190944.

 Vistos,

 Eleutherio & Gregório Ltda Epp interpôs embargos de declaração contra a 

sentença de fls. 183/188, sustentando ter havido omissão quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da 

prova, bem como contradição quanto ao pedido de nulidade da cláusula 

4.6.

Instada a se manifestar acerca dos embargos de declaração, a parte 

requerida apresentou contrarrazões às fls. 201.

É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos merece parcial acolhimento.

 Isso porque, reconheço a alegada omissão em relação à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.

 Nessa esteira, impende destacar que o Código de Defesa do Consumidor, 

de fato, se aplica ao caso em tela, haja vista que o Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o Código de Defesa 

do Consumidor às relações envolvendo instituições financeiras, estando 

tal matéria inserida na Súmula 297:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”

 Contudo, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, cumpre-me 

registrar que ainda que tivesse sido deferido, este não transfere à parte 

adversa o ônus integral da prova, continuando sendo necessário se 

observar a distribuição do ônus prevista no art. 373 do Código de 

Processo Civil, devendo a parte ao menos demonstrar a verossimilhança 

de suas alegações.

Por seu turno, Fredie Didier Jr. ensina que:

 “O fato constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo autor em 

juízo. Compõe suporte fático que, enquadrado em dada hipótese 

normativa, constitui uma determinada situação jurídica, de que o autor 

afirma ser titular. Como é o autor que pretende o reconhecimento deste 

seu direito, cabe a ele provar o fato que determinou seu nascimento [...]”. 

(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito 

probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela. 10 . ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 

2015. P. 111).

No caso dos autos, por se tratar de ação de cobrança do valor residual 

garantido, incumbia à parte autora/embargante comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito, tendo em vista que a devolução do VRG 

somente é devida após a venda do bem, o que não restou comprovado.

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – 

RESCISÃO DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) – 

DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) PAGO 

ANTECIPADAMENTE – POSSIBILIDADE SOMENTE APÓS A VENDA DO BEM 

– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

Havendo a rescisão do contrato e a devolução amigável do bem, o 

arrendatário não poderá mais exercer a opção de compra, razão pela qual 

deve o valor pago a título de opção de compra (VRG) ser devolvido, após 

a venda do bem, descontados as parcelas vencidas e demais encargos.” 

(AgR 83607/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017) 

(Original sem grifo)

Por outro lado, não houve na sentença de fls. 183/188, qualquer 

contradição quanto ao pedido de nulidade da cláusula 4.6, mas sim 

inconformismo da parte autora/embargante.

Com efeito, cumpre-me registrar que no tópico “3 – Da nulidade da 

cláusula 4.6” foi reconhecida a validade da cláusula e não o direito à 

devolução do VRG, o qual foi objeto de análise em tópico próprio, qual 

seja, “2 – Da devolução do valor residual garantido (VRG)”.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de 

Processo Civil, acolho em parte os embargos de declaração para o fim de 

corrigir a sentença de fls. 183/188, ficando a presente decisão fazendo 

parte integrante e indissolúvel.

 Intimem-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 08 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116180 Nr: 6209-22.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRINHO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 
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JUNIOR - OAB:14.176-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 342, intimo o executado 

para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 1.015.614,54 (um 

milhão, quinze mil, seiscentoa e catorze reais e cinquenta e quatro 

centavos), no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 197703 Nr: 12961-97.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO JAURU- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVONEY BATISTA ANZOLIN 

- OAB:OAB/MT 8122

 Certifico que, intimo as partes acerca de sentença de fl. 156 a seguir 

transcrita: Autos nº: 197703. Natureza: Cumprimento de sentença. Vistos, 

Tendo a parte executada satisfeito integralmente a obrigação, entendo que 

o processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, declaro extinta a execução, 

com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.Autorizo o 

levantamento dos honorários de fls. 152 para a conta informada às fls. 

155.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo. P. R. I. C. Tangará da Serra-MT, 17 de abril 

de 2018. Anderson Gomes Junqueira Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150016 Nr: 10027-74.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA, NEWTON ACUNHA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 Autos n.º 150016.

Vistos,

 Às fls. 388/389 o advogado Gastão Batista Tambara juntou aos autos 

carta de renúncia dos poderes que lhe foram outorgados.

Às fls. 390 referido advogado foi intimado para comprovar a ciência do 

Executado da renúncia ao mandato.

Às fls. 392 foi certificado o decurso de prazo para a parte Executada 

comprovar o pagamento do débito.

A parte Exequente, às fls. 393/396, pugnou pela penhora on line via 

BACENJUD.

Realizada a penhora on line, não foi encontrado nenhum valor para ser 

bloqueado, conforme fls. 397/399.

Às fls. 401/402 o advogado Gastão Batista Tambara juntou novamente a 

petição informando a renúncia do mandato.

A parte Exequente, às fls. 403/406, requereu a inclusão do nome da parte 

Executada nos cadastros de inadimplentes, bem como a busca de 

veículos via sistema RENAJUD.

É o necessário à análise e decisão.

A priori, intime-se novamente o advogado Gastão Batista Tambara para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da carta de renúncia 

juntada às fls. 401/402, tendo em vista que o documento juntado não se 

relaciona com as partes dos presentes autos.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de veículos em nome da parte 

Executada, via RENAJUD.

Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte Executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

Caso não seja o Executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

Sendo a busca inexitosa, fica a parte Exequente desde já advertida de 

que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

Outrossim, tendo em vista o disposto no art. 782, § 3º do Código de 

Processo Civil, defiro ainda a inclusão do nome do Executado Elio Adanir 

Giongo nos cadastros de inadimplentes, conforme atualização do débito 

em fls. 403/406.

Para tanto, expeça-se ofício.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 08 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276488 Nr: 6087-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, JEFFERSON DE OLIVEIRA PENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:OAB/MT 17.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:OAB/MT 11.758

 Autos nº: 276488.

 Vistos,

Em cumprimento ao determinado pelo Juízo Deprecante, nomeio desde já 

como perito o médico da Unidade Prisional na qual se encontra o 

Requerente, Dr.º Joeny de Campos, para realizar perícia médica, que 

servirá escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso 

(art. 466 do CPC), fixando, desde já, o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do CPC.

 Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso, bem como para indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do CPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestarem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do CPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, devolva-se a presente missiva, com as homenagens deste juízo.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 08 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 60104 Nr: 1719-25.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. H. BUBICZ ME, MARCOS HENRIQUE BUBICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO HUMBERTO LUCHESI - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 Autos nº: 60104.

Natureza: Ação de Execução.

Requerente: Bayer S/A.

 Requerida: M.H. Bubicz ME e Outro.

Vistos,

 Trata-se de ação de execução promovida por Bayer S/A em desfavor de 

M.H. Bubicz ME e Marcos Henrique Bubicz, todos qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, as partes às fls. 215/252 

informaram a ocorrência de um acordo, pugnando pela suspensão do 

feito.

Às fls. 265, o acordo celebrado foi homologado, bem como determinado a 

suspensão dos autos.

Os executados, às fls. 267 informaram que cumpriram integralmente o 

acordo, de modo que às fls. 276 o exequente manifestou sua 

concordância com os devidos pagamentos, pugnou pela liberação de 

eventuais valores e requereu o arquivamento dos autos.

 É o relatório.

D E C I D O.

Tendo os executados satisfeito integralmente a obrigação, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, autorizo o levantamento de eventuais valores 

depositados em juízo, mediante a expedição de alvará em favor do 

exequente ou de seu procurador, desde que possua poderes para tanto, 

o que deverá ser certificado nos autos, devendo ainda ser observado o 

disposto no art. 450 da CNCG, a ser depositado na conta bancária 

indicada às fls. 257.

Custas e honorários conforme acordado.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 08 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137824 Nr: 8185-93.2011.811.0055

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TKIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Autos nº: 137824.

 Vistos,

Defiro o pedido de dilação de prazo em 05 (cinco) dias para a parte 

requerida se manifestar acerca da prestação de conta apresentada pela 

parte autora, uma vez que já transcorreu período razoável desde a 

decisão de fls. 296/297.

 Por conseguinte, quanto ao cumprimento de sentença em relação aos 

honorários advocatícios, considerando que a parte exequente apresentou 

a planilha de cálculo atualizada às fls. 298/300, fica a parte devedora 

intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil, bem 

como as observações constantes na segunda parte da decisão de fls. 

296/297.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 08 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277953 Nr: 7363-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 272798.

Vistos,

Concedo à parte requerente os benefícios da gratuidade da justiça.

 Outrossim, considerando que na inicial a Requerente informou que a de 

cujus deixou valores junto a Caixa Econômica Federal, referentes ao FGTS 

e PIS/PASEP, determino seja oficiada a referida instituição bancária para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe quanto a existência de valores 

em nome de Toni Wellington Lifonso Barbosa, CPF n.º 050.189.741-09.

Após, conclusos, sendo certo que por agora não vislumbro necessidade 

de intervenção ministerial, uma vez que a requerente é maior e capaz.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 08 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10078 Nr: 432-71.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN, MARILENE GABBI 

FILIPPIN, MARISA ANA BIAVA CUNHA, ELIO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, IVALDIR PAULO MUHL - OAB:17441-A

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o terceiro interessado 

BASF para dar seguimento aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-o que, caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216626 Nr: 7185-82.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE ANHANGUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB-MG 86.844, FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440-MG

 Certifico que, intimo a parte autora acerca do despacho de fl. 145 a seguir 

transcrito: Vistos, Sobre o petitório retro diga a parte contrária em 05 dias. 

Após, conclusos para decisão. Às providências. Tangará da Serra-MT, 17 

de abril de 2018. Anderson Gomes Junqueira Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162971 Nr: 14785-62.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SALLES NOGUEIRA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 
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NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Certifico que, estando regularizados os pólos, intimo o executado Banco 

do Brasil para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 54.265,23 

(cinquenta e quatro reais e duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e 

três centavos), no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161802 Nr: 12688-89.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIANE RIBEIRO ESPAÇO FOTOGRAFICO -ME, 

Rosiane Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE DA SILVA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6.105 OAB/MT

 Autos nº: 161802.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Rosiane Ribeiro – Espaço Fotográfico - ME.

Executado: Edilaine da Silva Brandão.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por Rosiane Ribeiro – 

Espaço Fotográfico - ME em face de Edilaine da Silva Brandão, ambos já 

qualificados.

 Realizados alguns atos processuais, as partes entabularam acordo, 

sendo o mesmo homologado em fls. 31.

Às fls. 52 o exequente informou o descumprimento do acordo, de modo 

que requereu o desarquivamento do feito, bem como às fls. 54/58 pugnou 

pela sua execução.

Às fls. 62 foi recebido o pedido de cumprimento de sentença e 

determinado ao executado pagar o débito.

Devidamente intimado, o exequente às fls. 77 informou que o débito foi 

devidamente quitado e requereu a extinção do feito.

É o relatório.

D E C I D O.

Tendo em vista a petição de fls. 77, na qual a parte exequente informa que 

a obrigação foi integralmente satisfeita, entendo que o processo deve ser 

extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

 Ante o exposto, declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, retornem os autos ao arquivo.

Custas, se houver, pela parte executada.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 08 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 184747 Nr: 2491-07.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE QUIRINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393, CRISTIANO DOS SANTOS MOURA - OAB:OAB/MT 

18233/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, estando convertida a ação para Cumprimento de Sentença, 

intimo o executado para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 

6.672,12 (seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e doze centavos), 

referente aos honorários sucumbenciais, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118318 Nr: 8311-17.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELO AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT

 Autos nº: 118318.

 Natureza: Cumprimento de Sentença.

 Exequente: Elo Agropecuária Ltda.

 Executado: Banco do Brasil S/A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Elo Agropecuária Ltda 

em face de Banco do Brasil S/A, objetivando o recebimento do valor de R$ 

5.497.149,60 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, cento e 

quarenta e nove reais e sessenta centavos).

Às fls. 373 foi determinada a intimação da parte executada para pagar o 

débito, tendo a parte executada permanecido inerte, conforme certidão de 

fls. 376.

Às fls. 377/380 foi deferida e realizada a penhora on line via BACENJUD.

Às fls. 381/419 a parte executada apresentou impugnação à penhora e 

juntou o comprovante de depósito para garantia do juízo.

Às fls. 420/425 a parte exequente se manifestou acerca da impugnação 

ao cumprimento de sentença.

 Às fls. 427/428 foi determinada a realização de perícia, bem como foi 

autorizada a liberação do valor penhorado via BACENJUD em favor da 

instituição financeira, isso porque acabou havendo dupla constrição, e o 

valor incontroverso em favor da parte exequente.

 Às fls. 434/437 foi apresentada a proposta de honorários pelo perito 

nomeado.

 Às fls. 439/441 a parte executada apresentou os quesitos.

Às fls. 442/443 a parte executada se insurgiu quanto ao valor dos 

honorários periciais, tendo o perito nomeado se manifestado às fls. 

445/448.

Às fls. 449/451 foi mantida a proposta de honorários apresentada pelo 

perito.

 Às fls. 454 a parte executada informou que interpôs recurso de agravo 

de instrumento em face da decisão que manteve o valor cobrado pelo 

perito.

 Às fls. 473 a parte executada comprovou o pagamento dos honorários 

periciais.

Às fls. 476/479 veio aos autos o acórdão que negou provimento ao 

recurso de agravo de instrumento interposto pela parte executada.

 Às fls. 497/856 foi apresentado o laudo pericial.

As partes se manifestaram acerca do laudo pericial às fls. 859 e fls. 

860/867.

Às fls. 868/870 a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada e 

julgado extinto o cumprimento de sentença.

 Às fls. 875/876 veio aos autos a decisão proferida no recurso de agravo 

de instrumento interposto pela parte executada que deferiu a liminar 

recursal, suspendendo a decisão que rejeitou a impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Às fls. 877 a parte executada informou que interpôs recurso de agravo de 

instrumento.

 Às fls. 890/891 a parte exequente pugnou pelo levantamento do valor 

incontroverso.

Às fls. 899/903 veio aos autos o acórdão que deu provimento ao recurso 

de agravo de instrumento, determinando que fosse retirada do valor 

exequendo a multa prevista no art. 475-J do CPC/73, restando autorizado 

pelo TJMT o levantamento do valor incontroverso.

Às fls. 911/912 a parte exequente pugnou pelo levantamento do valor 

incontroverso.

Às fls. 913 a parte executada pugnou pela remessa dos autos para o 

perito judicial.

 Às fls. 914/915 foi determinado o levantamento do valor incontroverso, a 

intimação da parte exequente para apresentar a memória de cálculo de 

acordo com o acórdão proferido pelo TJMT e a liberação do valor 

depositado em duplicidade.

Às fls. 928 foi realizado o levantamento do valor incontroverso.
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Às fls. 935 foi certificado que não existe valor penhorado nos autos.

 Às fls. 937 foi determinada a intimação da parte executada para informar 

se realmente o bloqueio não chegou a ser efetivado.

Às fls. 940 a parte executada informou que o bloqueio foi efetivado.

Às fls. 946 a parte executada pugnou pela suspensão do feito até o 

julgamento dos embargos de declaração interpostos no recurso de agravo 

de instrumento.

 Às fls. 952/953 a parte exequente apresentou a memória de cálculo.

 Às fls. 955 restou aclarado que o bloqueio on line via BACENJUD não foi 

efetivado, sendo determinada a intimação da parte executada para se 

manifestar sobre os cálculos apresentados pela parte exequente e 

autorizado o levantamento dos honorários periciais.

Às fls. 957/962 a parte executada impugnou os cálculos apresentados 

pela parte exequente sustentando que em razão da penhora on line, não 

correm mais contra o executado qualquer encargo, bem como que no 

acórdão proferido restou determinada a exclusão da multa prevista no art. 

475-J do CPC/73 e o afastamento da mora.

 Às fls. 965/966 a parte exequente pugnou pela improcedência da 

pretensão da parte executada.

 É o relatório.

D E C I D O.

Inicialmente cumpre-me transcrever parte da decisão de fls. 868/870, a 

qual rejeitou a impugnação manejada pela parte devedora e considerou 

como devido o valor apurado pelo perito às fls. 772:

“Quanto ao andamento do feito, analisando os autos, verifico que a 

irresignação do Banco do Brasil, após os esclarecimentos 

complementares do Perito Judicial, se limita ao termo final da correção 

incidente, defendendo a Instituição Financeira que esta data deveria ser o 

dia da penhora on line realizada via BACENJUD. Neste sentido o petitório 

de fls. 860/865.

Todavia, concessa data venia, entendo que o fato da parte ter tido 

recursos bloqueados via BACENJUD não significa ter pago a obrigação, 

sendo do meu convencimento que a atualização deve se dar até a data da 

efetiva satisfação do crédito.

Anoto que o Banco efetuou o depósito de fls. 399 com o específico 

escopo de oferecer impugnação e não de saldar a dívida, devendo 

responder pela atualização do crédito até a data da efetiva satisfação. 

Neste mesmo sentido o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

BLOQUEIO JUDICIAL – CONTINUIDADE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE 

MORA E CORREÇÃO ATÉ O DEPÓSITO JUDICIAL OU LEVANTAMENTO – 

MULTA IMPOSTA EM REGIMENTAL – NÃO CONHECIMENTO – PRAZO 

PARA A PARTE TRAZER DOCUMENTOS COMPROVANDO A 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A COMINAÇÃO DA MULTA DO 

ART. 557 DO CPC – PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA – RECURSO 

CONHECIDO PARCIALMENTE E NESSE PONTO NEGADO SEGUIMENTO.” 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 171411/2015 – CLASSE CNJ – 202 

COMARCA CAPITAL)

Logo, entendo que o valor da dívida é realmente o que consta às fls. 772 

(R$ 7.316.942,27).”

Como já registrado linhas atrás, contra esta decisão foi interposto recurso 

de agravo de instrumento pela parte executada, o qual foi provido para 

determinar a retirada apenas da multa prevista no art. 475-J do CPC/73 do 

valor exequendo, sob o fundamento de que foi necessária a prévia 

liquidação de sentença, sendo aqui oportuno transcrever a ementa do 

acórdão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS – MULTA 

PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC – NÃO CABIMENTO NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – NECESSIDADE EM 

RAZÃO DA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ 

DO TÍTULO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inviável a instauração 

direta da execução (cumprimento de sentença), sem a prévia prova 

quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, 

visto que a sentença proferida na ação civil é genérica e, por si só, não 

confere quantia líquida e certa. Para que a execução de título judicial seja 

admitida, necessária a presença dos requisitos da certeza, liquidez e 

exigibilidade. Se o valor do crédito exige cálculo complexo, não permitindo 

mera operação aritmética, aquele que pretende executar título judicial deve 

ajuizar, previamente, a liquidação por arbitramento para apuração do valor 

a que faz jus, em tese, em razão do direito reconhecido na sentença. Em 

liquidação de sentença não é aplicável a multa prevista no art. 475-J do 

CPC, própria da fase de execução. (AI 94217/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/09/2016, Publicado no DJE 29/09/2016)

Ademais, contra o acórdão acima foi interposto embargos de declaração 

pela parte executada, o qual foi rejeitado conforme ementa ora 

colacionada:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS 

ECONÔMICOS – MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC – NÃO 

CABIMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA 

SENTENÇA – NECESSIDADE EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DOS 

CÁLCULOS – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – OBSCURIDADE – 

OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – 

INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado 

quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos 

no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos 

pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam 

para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já 

decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins 

de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar 

exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, 

quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o 

objeto da lide.” (ED 145561/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 

25/07/2017)

Diante disso, entendo que se encontra preclusa qualquer discussão 

acerca do termo final para atualização do débito, já que não foi objeto de 

análise nos acórdãos acima transcritos.

Nessa esteira, considerando que a parte exequente, para a confecção da 

memória de cálculo de fls. 952v, utilizou os valores apurados pelo perito 

às fls. 772 com exclusão da multa do art. 475-J do CPC/73, entendo que o 

saldo remanescente é o valor por ela indicado na quantia de R$ 

1.360.840,48 (um milhão, trezentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta 

reais e quarenta e oito centavos).

Por fim, considerando que há quantia suficiente depositada nos autos para 

a satisfação da obrigação, conforme extrato do SisconDJ em anexo à esta 

decisão, entendo que o processo deve ser extinto, consoante o disposto 

no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito a impugnação de fls. 957/962 e, por conseguinte, 

declaro extinta a execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, desde já fica autorizado o levantamento do 

saldo remanescente mediante a expedição de alvará em favor da parte 

credora ou de seu procurador (R$ 1.360.840,48 - um milhão, trezentos e 

sessenta mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), 

ficando também autorizado o levantamento da diferença até zerar a conta 

judicial em favor da parte executada ou de seu procurador, desde que 

possua poderes para tanto, o que deverá ser certificado nos autos, 

devendo ainda ser observado o disposto no art. 450 da CNCG.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 08 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 152161 Nr: 774-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SAPEZAL-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, BAYER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURI NICODEMUS RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO HUMBERTO LUCHESI - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 Autos nº: 152161.

Vistos,

Diante da petição de fls. 180, na qual a parte requerente informa que as 

partes compuseram amigavelmente nos autos de origem, devolva-se a 

presente deprecata com as nossas homenagens.
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 Cumpra-se.

Tangará de Serra - MT, 08 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275910 Nr: 5623-67.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, JDC.LUCAS DO 

RIO VERDE-MT 3ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO KUNNTZ, JOSÉ ALBERTO KUNNTZ, 

LUCIANA VIRMOND KRUGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA ESPINDOLA FERREIRA 

- OAB:17746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, a serem 

realizadas no Centro desta cidade, depositando em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos. Informo ainda, que caso não haja 

manifestação no prazo de 30 dias, a deprecata será devolvida, em 

conformidade com o que determina o item 2.7.5 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, alterado 

pelo Provimento 67/2008-CGJ que dispõe: "Os Juízes deverão devolver as 

cartas precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de 

intimado diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou 

providência (manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou 

outras despesas processuais, indicação ou complementação de 

endereço, etc), permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277776 Nr: 7233-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, JDC.SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIANA DO NASCIMENTO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:21.593-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no Centro 

desta cidade, depositando em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos. Informo ainda, que caso não haja manifestação no prazo de 30 

dias, a deprecata será devolvida, em conformidade com o que determina o 

item 2.7.5 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça deste Estado, alterado pelo Provimento 67/2008-CGJ que dispõe: 

"Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da 

parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado 

para manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277314 Nr: 6821-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GG COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

FERNANDÓPOLIS LTDA - ME, JDC.ILHA SOLTEIRA-SP VARA DISTRITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAISA CLEMENTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ALVES FERREIRA - 

OAB:378978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência ao oficial de justiça, a ser realizada no 

Centro desta cidade, depositando em guia própria a ser expedida no site 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo 

"emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o 

comprovante nos autos. Informo ainda, que caso não haja manifestação 

no prazo de 30 dias, a deprecata será devolvida, em conformidade com o 

que determina o item 2.7.5 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, alterado pelo Provimento 

67/2008-CGJ que dispõe: "Os Juízes deverão devolver as cartas 

precatórias em que o advogado da parte interessada, apesar de intimado 

diretamente pelo juízo deprecado para manifestação e/ou providência 

(manifestação sobre certidões, pagamento de diligências e/ou outras 

despesas processuais, indicação ou complementação de endereço, etc), 

permanecer inerte por mais de 30 (trinta) dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 235721 Nr: 2161-39.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BARROSO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333

 Autos nº: 235721.

Natureza: Ação Declaratória.

Requerente: Sebastião Barroso Silva.

Requerido: Vivo Móvel S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em 20 de 

janeiro de 2017, por Sebastião Barroso Silva em face de Vivo Móvel S/A, 

ambos qualificados na inicial.

 Alegou a parte autora, em resumo, ter sido surpreendida com a cobrança 

por um débito referente à linha telefônica número 65.9942.2297 oriunda da 

empresa requerida, sendo que alega nunca ter contratado o serviço que 

teria ocasionado o débito.

 Seguiu narrando que além de ter pago algumas faturas com o fim de 

tentar solucionar o problema, também se dirigiu ao PROCON, no entanto, a 

questão não foi solucionada.

 Por conta disso, requereu em tutela de evidência para que fosse 

determinada a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

 Ao final, pugnou pela declaração de inexistência do débito, bem como a 

condenação da parte requerida à restituir em dobro o valor indevidamente 

pago pelo autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 60.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Requereu, ainda, a gratuidade da justiça.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 13/23.

Às fls. 24 foi determinada a apresentação do documento que comprove 

que o nome do autor estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Às fls. 26/28 a parte autora emendou a inicial.

 A inicial foi recebida às fls. 29/31, oportunidade em que foi indeferido o 

pedido de tutela de evidência, designada audiência de conciliação e 

concedida a gratuidade da justiça.

Devidamente citada (fls. 32-vº), a parte requerida apresentou contestação 

às fls. 33/67 sustentando a regularidade da contratação e da prestação 

de serviço, bem como a aceitação das telas como meio de prova válida.

Sustentou, ainda que a cobrança do débito é legítima, de modo que não há 

que se falar em indenização por dano moral.

 Às fls. 69 a conciliação restou inexitosa.

 Às fls. 75/79 a contestação foi impugnada.

Às fls. 81 foi determinada a especificação das provas, bem como a 

intimação da advogada que protocolou a contestação para regularização 

da representação processual.

 Às fls. 83 a parte requerida se limitou em informar que não tem outras 

provas a serem produzidas.

 Às fls. 85 foi determinada a intimação pessoal da parte requerida para 

regularização da representação processual, a qual foi realizada às fls. 

87-vº e a parte requerida permanecido inerte, conforme certidão de fls. 

88.

É o breve relatório.

D E C I D O.
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 Pois bem. Inicialmente, cumpre-me registrar que a parte requerida 

apresentou contestação desacompanhada do respectivo instrumento de 

procuração, no entanto, mesmo intimada pessoalmente e através da 

advogada que protocolou a contestação para regularizar sua 

representação processual, a parte requerida permaneceu inerte nas duas 

oportunidades.

 Sendo assim, decreto a revelia da parte requerida, de modo que se torna 

factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de Processo 

Civil) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, ensejando, assim, a procedência do pedido.

 Ressalto que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 

do Código de Processo Civil seja relativa, concluo pela análise dos autos 

que o pedido da parte autora merece ser acolhido em parte, pois o 

conjunto probatório comprova a tese esposada na inicial, sustentando a 

presunção que lhe favorece.

 Consigno que a inicial veio instruída com a comunicação do débito junto à 

parte requerida referente o contrato nº 0226725334 (fls. 16), os 

comprovantes de pagamento de algumas faturas referente ao contrato 

objeto dos autos (fls. 18/20), bem como a cópia da ficha de atendimento 

junto ao PROCON constando a informação de que a requerida ao ser 

contatada por aquele órgão, informou que em caráter de mera liberalidade 

retirou todos os débitos em nome do autor por não ter localizado o 

contrato objeto dos autos (fls. 22).

Sendo assim, verifico que restou demonstrada a não contratação dos 

serviços pelo autor, de modo que os valores comprovadamente pagos 

referentes ao contrato nº 0226725334 deverão ser restituídos de forma 

simples (fls. 18/20), eis que para que o autor tenha direito à devolução em 

dobro deve ficar configurada também a má-fé da requerida em relação à 

cobrança, o que não verifico dos autos.

 Por outro lado, em relação aos danos morais, sabe-se que em ações de 

indenização, mister a comprovação dos requisitos para a sua 

configuração, sendo eles, o dano, a conduta ilícita do causador do dano 

(comissiva ou omissiva), bem como o nexo de causalidade entre tal 

conduta e o prejuízo moral sofrido, não sendo este na hipótese dos autos 

presumível.

 In casu, entendo que a cobrança de serviços não contratados, por si só, 

mesmo que não tenha conseguido uma solução administrativamente, não 

são incômodos capazes de atingir a dignidade da pessoa a ponto de lhe 

gerar abalo moral.

Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, 

sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até 

serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. 

Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, 

um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

Sobre a caracterização do dano indenizável, oportuno são os 

ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento e 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio. 

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– 

São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 83-84).

Assim, vexame, humilhação e sofrimento só poderão ser considerados 

dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de 

alguém.

Portanto, o dano moral se configura pelo mal causado à honra e a 

dignidade da pessoa, consistente em profundas aflições, desgostos e 

transtornos, enfim, estados de espírito que influenciam diretamente no 

equilíbrio psicológico do ser humano, o que não restou configurado no 

caso dos autos, uma vez que não foi efetivada a inscrição do nome do 

autor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme documento de fls. 28.

A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE VALORES APÓS O 

CANCELAMENTO DE PLANO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO 

DO DÉBITO NO SPC/SERASA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. Dano moral 

inocorrente. Os transtornos e evidente desconforto, diante da negativa de 

solução administrativa no que tange ao cancelamento da dívida e do plano 

de telefonia, por si só, não caracteriza dano moral, uma vez que não 

configura afronta a direito personalíssimo, principalmente, quando não 

efetivada a inscrição da consumidora em organismo de proteção creditícia. 

2- Indenização extrapatrimonial afastada, diante da ausência de hipótese 

fática de prejuízo moral, pois não há prova nos autos, ônus que competia 

a autora (art.333, inciso I do CPC) de que foi submetida a constrangimento 

que atentasse contra a sua imagem ou honra pessoal, situação que 

possibilitaria a reparação de lesão imaterial. Somente os fatos e 

acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do 

indivíduo, com desconsideração da pessoa ou ofensa à sua dignidade 

devem ser considerados, sob pena de banalização e desvirtuamento 

deste instituto. Precedentes das Turmas Recursais. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS, Recurso Cível Nº 71004614806, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

26/08/2014)

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

inicial para declarar a ilegalidade da cobrança do serviço discutido nos 

autos, ficando a parte requerida condenada a restituir de forma simples o 

valor despendido das faturas de fls. 18/20, devendo ser corrigida pelo 

INPC desde a data de cada pagamento, incidindo-se ainda taxa de juros 

segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da 

data da citação.

 Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 2.000,00, com fulcro no art. 86 do Código de Processo Civil, 

ficando o ônus distribuído na proporção de 50% para cada parte, sendo 

vedada sua compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil), 

condenação esta cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao autor, em 

razão da concessão da gratuidade de justiça (fls. 31).

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 08 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 113099 Nr: 3293-15.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI RODRIGUES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo a requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a que, 

caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, os autos 

retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7260 Nr: 2020-84.1998.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL GERDAU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DOMINGOS MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, HENRIQUE ROCHA NETO - OAB:17139, JOACIR 

JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, MARIO PEDROSO - OAB:10220/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Certifico que, intimo a parte autora acerca do despacho de fl. 390 a seguir 

transcrito: Autos nº: 7260. Vistos, Intime-se via edital com prazo de 15 

dias. Após, não havendo manifestação, conclusos para extinção. Às 

providências. Tangará da Serra-MT, 17 de abril de 2018. Anderson Gomes 
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Junqueira Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263916 Nr: 27637-79.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL PONÇONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 263916.

Vistos,

A citação com hora certa prescinde de determinação judicial, cabendo ao 

próprio Oficial tomar a medida em caso de suspeita de ocultação.

Assim, que seja realizada mais uma tentativa de citação do requerido no 

endereço descrito em fls. 81.

Não sendo o Executado citado, caberá ao próprio Oficial de Justiça, 

independentemente de ordem judicial, averiguar se há elementos que 

autorizem a citação por hora certa, nos termos do art. 252 do Código de 

Processo Civil.

Ademais, designo nova audiência de conciliação para o dia 19 de junho de 

2018, às 14:00 horas, devendo as partes ser intimadas a comparecerem 

devidamente acompanhadas de seus advogados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos, atentando-se ao determinado no despacho de fls. 

72.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 08 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262230 Nr: 26427-90.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 Autos nº: 262230.

 Natureza: Ação Indenizatória.

 Requerente: Leonardo Gomes Pereira.

 Requeridos: Sony Brasil Ltda.

 Vistos,

 Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada 

em 17 de outubro de 2017 por Leonardo Gomes Pereira em face de Sony 

Brasil Ltda, todos qualificados na inicial.

 Em síntese, alegou a parte autora que em 02 de fevereiro de 2017, 

adquiriu um aparelho Sony Xperia, E2363, pelo valor de R$ 1.199,00.

 Seguiu narrando que o aparelho começou a desligar sozinho, travar e só 

desligava quando a bateria acabava, além de esquentar muito, sendo que 

em 25 de abril de 2017 o enviou para a assistência técnica.

 Informou que após quase trinta dias do envio o aparelho foi devolvido, 

sendo que pouco mais de uma semana voltou a apresentar os mesmos 

problemas, tendo o encaminhado novamente para a assistência técnica 

em 12 de junho de 2017.

 Asseverou que decorreu mais de 120 dias e o aparelho não foi reparado, 

tendo a parte requerida alegado que houve a oxidação na placa principal.

 Aduziu que mesmo tendo acionado o PROCON o problema não foi 

solucionado, de modo que ajuizou a presente demanda requerendo 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor equivalente a 100 salários mínimos, além das custas processuais 

e honorários advocatícios.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 15/47.

 A inicial foi recebida às fls. 48/49, oportunidade em que foi determinada a 

emenda da inicial para atribuir à causa o valor condizente com a pretensão 

econômica, designada audiência de conciliação e a concessão dos 

benefícios da gratuidade da justiça.

 Às fls. 51 a inicial foi emendada, sendo atribuído o valor da causa na 

importância de R$ 93.700,00, correspondente a 100 salários mínimo.

 Às fls. 52 foi recebida a emenda da inicial.

 Às fls. 54 a conciliação restou inexitosa.

 Às fls. 57/67 a parte requerida apresentou contestação requerendo em 

preliminar a retificação do polo passivo.

 No mérito, sustentou que procedeu com a restituição/troca do produto 

dentro do prazo acordado.

Sustentou, ainda, que o alegado mau funcionamento do aparelho e a falha 

de atendimento da parte requerida, por si só, não tem o condão de gerar 

algum tipo de dano, no entanto, caso não seja esse entendimento, que o 

valor dos danos deve ser fixado de forma proporcional e razoável, a fim 

de evitar o enriquecimento sem causa.

 A contestação foi impugnada às fls. 83/88.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação da minha 

convicção já se encontram nos autos pelos documentos a ele coligidos, 

estando, assim, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no 

art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença.

 Inicialmente, defiro o pedido de retificação do polo passivo da ação, para 

constar Sony Mobile Communications do Brasil Ltda, devendo ser 

providenciado as alterações necessárias junto ao distribuidor e capa dos 

autos.

 Não havendo outras questões prejudiciais a serem decididas, passo 

imediatamente à análise do mérito da demanda.

 No caso dos autos, o autor teve problemas com o celular adquirido após 

quase 03 meses de uso, sendo que mesmo após ter sido realizado um 

atendimento pela assistência técnica em 25 de abril de 2017 (fls. 28), 

pouco mais de uma semana, o aparelho voltou a apresentar os mesmos 

problemas, tendo o encaminhado novamente para a assistência técnica 

em 12 de junho de 2017 (fls. 34).

 Desde então, o autor teve de se valer de reclamação junto ao PROCON e 

desta ação na tentativa de obter a solução do problema.

 Com efeito, verifico que restaram incontroversos os problemas no 

aparelho celular adquirido pela parte autora, uma vez que parte requerida 

se limitou em sustentar na contestação que procedeu com a 

restituição/troca do produto dentro do prazo acordado e que o mau 

funcionamento do aparelho e a falha de atendimento da parte requerida, 

por si só, não tem o condão de gerar algum tipo de dano.

 Nessa esteira, verifico que a requerida não se desincumbiu de 

demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 

373, II, do CPC), uma vez que o próprio comprovante de pagamento por ela 

apresentado às fls. 68, demonstra que realizou a devolução do valor pago 

pelo autor, somente após quase 03 meses do prazo informado no 

processo administrativo junto ao PROCON (fls. 22).

 Portanto, não há dúvidas que houve demora injustificada pela parte 

requerida em realizar a restituição/troca do produto.

Logo, resta patente a relação de causalidade entre a conduta praticada 

pela empresa, consistente na demora injustificada em realizar a 

restituição/troca do produto, e o dano moral suportado pelo autor.

 Isso porque, a ocorrência do dano moral nos presentes autos é 

indiscutível, eis que não há dúvidas de que houve transtornos além do 

mero aborrecimento, haja vista que além do autor ficar durante meses sem 

o aparelho que adquiriu, a parte requerida realizou a restituição do valor 

somente após 03 meses do prazo informado no processo administrativo 

junto ao PROCON, sendo certo que o longo prazo de espera de uma 

solução ensejou a frustração da aquisição de um aparelho celular, de 

marca conceituada, cuja qualidade não atingiu a expectativa do autor.

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK – DEFEITO 

NO PRODUTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR E DO FABRICANTE – 

ARTIGO 18 DO CDC – DEVER DE REPARAR IN RE IPSA – ARTIGOS 19 E 

20, DO CDC – DESÍDIA DA COMERCIANTE E DA FORNECEDORA DO 

PRODUTO EM SOLUCIONAR O DEFEITO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – REJEIÇÃO – VALOR DOS 
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSOS 

CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A relação estabelecida entre as partes é 

tipicamente de consumo, logo, incide à espécie o artigo 18 da Legislação 

Consumerista, que estabelece a responsabilidade solidária do vendedor e 

do fabricante pelos vícios do produto. O defeito apresentado no produto, 

que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de 

sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos 

significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência 

e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, 

erigem-se em causa de indenização por danos morais. O quantum 

indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Se a verba honorária for fixada de acordo com os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a sua manutenção é 

medida que se impõe.” (Ap 180084/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, 

Publicado no DJE 10/04/2017) (Original sem grifo)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PROCEDÊNCIA - DEFEITO NO APARELHO CELULAR NÃO SOLUCIONADO 

PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO 

- MONTANTE INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. A demora injustificada na solução do defeito 

apresentado no aparelho celular, que exigia imediata substituição, 

ultrapassa o mero aborrecimento e mostra-se suficiente para configurar o 

dano moral experimentado, cuja obrigação de indenizar é medida que se 

impõe. O valor arbitrado a título de danos morais orienta-se pelo princípio 

da razoabilidade e deve levar em conta tanto a capacidade econômica do 

ofensor quanto as condições do ofendido.” (Ap 97051/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016) (Original sem grifo)

 Superada, portanto, a discussão acerca do dever de indenizar, cabendo 

ressaltar que a parte requerida não provou a inexistência do defeito e nem 

a culpa exclusiva do autor ou de terceiro, resta agora ser discutido o valor 

da indenização a ser fixada a título de dano moral em favor da parte 

autora.

 Nesta linha de ideias, considerando-se o porte financeiro da causadora 

do dano, o caráter compensatório e inibidor da condenação, a situação 

econômica e social do autor, bem como os reflexos danosos do ato ilícito 

praticado pela parte requerida, entendo que a indenização deve ser fixada 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que considero adequado aos 

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedido formulado na 

inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização pelos danos morais 

causados, quantia esta que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização 

do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda 

taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a 

partir do evento danoso, isso nos termos do entendimento que restou 

consolidado após o julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP.

 A título de sucumbência, considerando que a parte requerida decaiu de 

parte mínima do pedido (R$ 4.000,00 de R$ 93.700,00 – fls. 51), condeno a 

parte autora a pagar por inteiro as custas e despesas judiciais e ainda 

honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, 

com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, condenação esta 

cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão da gratuidade de 

justiça (fls. 49).

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

Tangará da Serra-MT, 08 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204655 Nr: 18502-14.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMÃO DE OLIVEIRA ALEXANDRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Autos nº: 204655.

 Natureza: Indenizatória.

 Requerente: Ramão de Oliveira Alexandre.

 Requerida: Telefônica Brasil S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação indenizatória por má prestação de serviço ajuizada em 

13 de novembro de 2015 por Ramão de Oliveira Alexandre em face de 

Telefônica Brasil S/A, ambos já qualificados.

 Alegou a parte Requerente, em resumo, que adquiriu a linha telefônica de 

aparelho celular de número (65) 9962-1978, na empresa Requerida, no 

ano de 2012, pagando desde então o valor de R$ 40,00, eis que assinante 

do plano “Vivo Controle”.

 Seguiu narrando que no dia 01/07/2015 a linha parou de funcionar, não 

fazia ligações e às vezes não recebia. O Requerente afirma que 

acreditava ser um problema com sua antena fixa e então veio à cidade 

onde tem sinal de celular, todavia, continuou sem receber e fazer ligações.

Aduz que no dia 16/07/2015 o pagamento de suas faturas estava em dia, 

mas que ainda assim sua linha estava totalmente inoperante para fazer 

chamadas.

Desse modo, haja vista a má prestação de serviço o Requerente solicitou 

o cancelamento da linha por meio do protocolo 20152969139003. Todavia, 

a Requerida se negou a cancelar a linha aduzindo que havia pendências 

financeiras em nome do Requerente e que por isso não podia efetuar o 

cancelamento.

 Por conta disso, pugnou, em sede de antecipação de tutela, para que a 

Requerida se abstenha de incluir o nome do Requerente em quaisquer 

cadastros de inadimplentes, bem como rescinda o contrato entre as partes 

e cancele imediatamente a linha telefônica.

 Ao final, pugnou pela confirmação da tutela antecipada, bem como a 

condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, justiça gratuita e inversão do ônus probatório.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 27/40.

Às fls. 41 foi determinada a emenda a inicial, para que a parte Requerente 

atribuísse o correto valor a causa.

Às fls. 43/44 o Requerente emendou a inicial.

A inicial foi recebida às fls. 47/48, oportunidade em que foi deferido o 

benefício da gratuidade de justiça, bem como indeferido o pedido de 

antecipação de tutela.

 Devidamente citada (fls. 50-vº), a parte Requerida apresentou 

contestação às fls. 51/61 sustentando a regularidade da prestação de 

serviços, bem como a inexistência de débitos em aberto.

Aduziu que não restaram comprovados os requisitos necessários para a 

responsabilização pelo dano moral, no entanto, caso não seja esse 

entendimento, sustentou que o valor dos danos deve ser fixado de forma 

proporcional e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

 Por conta de tais fatos, pugnou pela improcedência dos pedidos 

formulados na inicial.

 A contestação foi impugnada às fls. 65/69.

 Às fls. 70 foi determinada a especificação das provas.

Às fls. 72/149 a parte Requerida juntou relatório da contratação e 

utilização dos serviços.

Às fls. 150 o Requerente informou que não pretende produzir novas 

provas, protestando pelo julgamento antecipado da lide.

Às fls. 151 foi oportunizada a manifestação do Requerente quanto os 

novos documentos juntados pela Requerida.

O Requerente às fls. 152/155 informou que, diante dos novos documentos 

juntados, pode-se perceber que, desde o início do problema, o número de 

ligações efetuadas e recebidas diminuiu consideravelmente.

Às fls. 156 foi certificado o decurso do prazo para a parte Requerida 

especificar provas que pretende produzir.

Às fls. 157 foi invertido o ônus da prova, bem como designada audiência 

de conciliação.

Às fls. 160 foi realizada a audiência de conciliação, tendo restado 

inexitosa.

 É o breve relatório.
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 D E C I D O.

 Pois bem. Analisando os autos, verifico que não há necessidade de 

produção de outras provas, porquanto os documentos já juntados no 

processo são suficientes para a formação de minha convicção, estando, 

assim, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo e não havendo preliminares e nem outras questões prejudiciais 

a serem decididas, passo imediatamente à análise do mérito da demanda.

 Analisando os autos, verifico que a questão fática central é a 

condenação da parte Requerida em indenização por dano moral ao 

Requerente, em razão da suposta suspensão do serviço telefônico de 

realizar e receber ligações.

 Nessa esteira, verifico que o bloqueio da linha telefônica da parte 

Requerente para a realização de chamadas é controverso.

 Isso porque a parte Requerida sustentou em sua contestação que a linha 

telefônica do Requerente encontra-se funcionando normalmente, de 

acordo com relatório de ligações de fls. 53/54.

 Outrossim, verifico que a Requerida afirma que não há débitos em aberto 

pelo Requerente, razão pela qual não há motivos para que os serviços 

fossem suspensos.

Doutro modo, diante do relatório de utilização dos serviços juntado às fls. 

72/142, bem como da manifestação do Requerente às fls. 152/155, é do 

meu convencimento que os serviços de telefonia, mais precisamente o de 

realizar e receber ligações, não foram suspensos, eis que constam no 

relatório ligações ocorridas durante o suposto período de interrupção.

Ademais, os argumentos do Requerente são controversos, tendo em vista 

que o mesmo inicialmente sustentou o bloqueio total das ligações e, 

posteriormente, alegou que houve apenas uma considerável diminuição.

Assim sendo, é do meu convencimento que não houve bloqueio na linha 

telefônica do Requerente para a realização e recebimento de ligações, 

tendo o mesmo feito uso contínuo dos serviços ofertados.

Nesse ínterim, cumpre-me apenas pontuar que eventual suspensão do 

serviço de telefonia experimentado pelo Requerente deve ter acontecido 

de forma temporária, sendo isso fato comum e rotineiro nesse tipo de 

serviço.

Desta forma, em relação aos danos morais, sabe-se que em ações de 

indenização, mister a comprovação dos requisitos para a sua 

configuração, sendo eles, o dano, a conduta ilícita do causador do dano 

(comissiva ou omissiva), bem como o nexo de causalidade entre tal 

conduta e o prejuízo moral sofrido, não sendo este na hipótese dos autos 

presumível.

 Nesse viés, entendo que a aventada suspensão dos serviços de 

telefonia, que in casu não restou comprovada, se trata de descumprimento 

contratual que não passa de um mero dissabor do quotidiano, transtorno 

incapaz de gerar sofrimento indenizável, não havendo prova de lesão a 

direitos da personalidade ou à dignidade do Requerente.

Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, 

sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até 

serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. 

Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, 

um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

Sobre a caracterização do dano indenizável, oportuno são os 

ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento e 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio. 

Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, 

ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais 

aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– 

São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 83-84).

Assim, ausente a demonstração de transtorno capaz de gerar 

aborrecimento excepcional, não cabe qualquer indenização a título de 

danos morais.

 A corroborar referido entendimento, colaciono os seguintes julgados:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

TELEFONIA E INTERNET. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO SERVIÇO. MERO 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INOCORRENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. A parte autora pede provimento ao recurso, para 

reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação 

ordinária, postulando a procedência do pleito indenizatório por danos 

morais. Suspensão temporária dos serviços de telefonia fixa e internet. 

Danos morais inocorrentes. Hipótese de mero descumprimento contratual, 

incapaz de gerar ofensa aos direitos de personalidade da parte. Simples 

dissabores e aborrecimentos decorrentes da relação de consumo. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS, Recurso Cível Nº 

71005852728, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 26/01/2016)

“RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER 

LIGAÇÕES - FALHA DE SINAL - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO, DO 

NEXO CAUSAL E DO CONSTRANGIMENTO - ARTIGO 333, INCISO I, 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PARTE AUTORA DEIXA DE TRAZER 

PROVAS MÍNIMAS DO SEU DIREITO - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Recurso conhecido e provido.” (TJ-PR - 1Âª Turma Recursal - 

0000576-03.2013.8.16.0103/0 - Lapa - Rel.: FERNANDA DE QUADROS 

JORGENSEN GERONASSO - J. 25.11.2014)

“RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA MÓVEL. Alega a parte autora, em 

síntese, que é cliente da ré através da linha telefônica móvel de nº (21) 

97252-2482, e que o serviço ficou inoperante e com interferência de 

linhas por aproximadamente 20 dias no mês de maio de 2014, não 

obstante as reclamações junto à ré, conforme protocolos à fl. 3. Requer, 

assim, indenização a título de danos morais. (...) No mérito, pleiteia a 

improcedência do pedido, ao argumento de que, de modo geral, não há 

informações sobre a deficiência de cobertura na área onde reside o autor, 

e que constam em seus registros ligações realizadas ou recebidas pela 

linha do autor no período do suposto corte, conforme relatório de ligações 

acostado às fls. 24/52. Sustenta que existem certas situações em que o 

fornecimento do serviço poderá apresentar degradação de cobertura de 

sinal ou indisponibilidade momentânea, caso fortuito, que constituiu evento 

imprevisível e inevitável, situação que exclui qualquer responsabilidade da 

reclamada. Argumenta, ainda, que, mero bloqueio temporário não tem o 

condão de gerar, por si só, reparação a título de dano moral. A r. sentença 

de fls. 166/167 julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao 

pagamento da quantia de R$ 1.000,00, a título de danos morais. Recurso 

da parte ré, tempestivo e preparado, ratificando os termos da peça 

defensiva, pugna pela reforma da sentença. Contrarrazões, pelo 

desprovimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Relação de 

consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A 

parte ré, ora recorrente, é fornecedora de produtos e serviços, 

enquadrando-se nas disposições do artigo 3º e seus parágrafos do 

Código de Defesa do Consumidor. Após detida análise dos autos, 

verifica-se que a r. sentença de fls. 166/167, com todas as vênias, deve 

ser reformada. Isso porque a parte ré logrou êxito em desconstituir as 

alegações autorais, trazendo aos autos, às fls. 24/52, relatório de 

chamadas originadas/recebidas completadas pela linha móvel do autor de 

nº (21) 97252-2482, relatório este não impugnado pelo reclamante, 

comprovando, portanto, a utilização da referida linha. Frise-se, ainda, que 

é inerente aos serviços de telefonia móvel a ausência de sinal em 

determinado local ou hora. A interrupção do serviço por alguns momentos 

pode ser considerada aborrecimento do cotidiano, desde que não se 

indiquem graves repercussões no bem estar e no psiquismo do 

consumidor. Desta feita, no presente caso, ainda que tenha ocorrido 

breve interrupção, não havendo qualquer outro desdobramento, não se 

configura o dano moral. (...) Ante o exposto, conheço do recurso 

interposto pela parte ré e VOTO no sentido de dar-lhe provimento, para 

reformar a r. sentença de fls. 166/167 e JULGAR IMPROCEDENTE O 

PEDIDO DE DANOS MORAIS. Sem ônus sucumbenciais.”

(TJ-RJ – Processo: RI 0017812-24.2014.8.19.0046; Orgão Julgador: 

Primeira Turma Recursal; Publicação: 09/06/2015; Relator: PALOMA 

ROCHA DOUAT PESSANHA)

“CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. PLANO DE SERVIÇO. 

ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 

REVISÃO DE ENTENDIMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE. 

INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA 
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REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, 

Recurso Cível Nº 71005591326, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 23/07/2015)

Por fim, tendo em vista a não comprovação das falhas nos serviços 

prestados pela Requerida, deixo de rescindir o contrato celebrado entre 

as partes.

 Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

sendo que a título de sucumbência, condeno a parte Requerente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, 

parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, ficando, todavia, tal 

condenação suspensa, haja vista o deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 08 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141769 Nr: 1101-07.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON CARLOS OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo a parte autora para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-a que, 

caso não haja manifestação no prazo de 30 (trinta)dias, os autos 

retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248982 Nr: 15761-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E P DE JESUS ME, Eranildo Pereira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a 

avaliação de fl. 66, no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, considerando 

que a parte executada não foi encontrada para ser intimada da penhora e 

avaliação, intimo a parte exequente para se manifestar a respeito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227382 Nr: 16162-63.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERES NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16780-BA

 Autos nº: 227382.

 Vistos,

Libere-se os honorários de sucumbência depositados voluntariamente às 

fls. 88 para os patronos da parte autora.

Sem prejuízo, como o cumprimento não se deu de forma integral (não 

foram ressarcidas as custas e outros gastos), recebo o pedido de 

cumprimento de sentença formulado às fls. 93/94 quanto a estes valores 

(fls. 94). Proceda-se a conversão da ação, conforme dispõe o artigo 348 

da CNGC.

Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, determino que a parte 

devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do Código de Processo Civil.

 Fica a parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) e, também, de honorários advocatícios de também 10% (dez 

por cento), sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já advertida de que o 

processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código 

de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die do processo, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144849 Nr: 4486-60.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA VIEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR KEHDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Autos nº: 144849.

 Vistos,

 Samir Kehdi opôs embargos de declaração com efeitos infringentes em 

face da sentença de fls. 452/458, sustentando ter havido omissão quanto 

à tese de excludente de ilicitude e à quitação do dano estético no 

dispositivo da sentença.

 A parte embargada se manifestou às fls. 472, pugnando pela rejeição dos 

embargos de declaração, em razão de não existir o vício apontado.

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos não merece acolhimento.

 Isso porque, não houve omissão na sentença de fls. 452/458, mas sim 

inconformismo da parte requerida/embargante, devendo a parte 

embargante se valer do meio processual adequado para buscar a reforma 

da sentença, se for o caso, pois os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado.” 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges).”

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO - DESPROVIDO. Para 
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que sejam cabíveis os embargos de declaração, mister se faz observar os 

requisitos elencados no art. 535, do CPC, quais sejam: omissão, 

contradição ou obscuridade eventualmente contidas na decisão. Ainda é 

admitido, o declaratório para corrigir eventual erro material. O julgador não 

está obrigado a discorrer sobre todas as teses da defesa, bastando para 

tanto, que o faça de forma fundamentada e motivada, a teor do que dispõe 

o art. 93, inc. IX, da CF, o que de fato o ocorreu. Estando ausentes os 

requisitos ensejadores elencados no art. 535, do CPC, não há como 

acolher a pretensão do recorrente, devendo ser desprovido, sob pena de 

reexaminar matéria já decidida. (Embargos de Declaração nº. 3276. Ano 

2012. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

 Com efeito, ao contrário do que argumenta a parte embargante, restou 

consignado na sentença que o laudo pericial não apontou, em nenhum 

momento, que o alargamento das cicatrizes decorreu da falta de repouso 

e descumprimento das orientações médicas, principalmente quanto ao 

tabagismo.

Por outro lado, em relação à quitação dos danos estéticos no dispositivo 

da sentença, registro que só foi possível o levantamento dos valores para 

a realização da cirurgia corretiva em razão da concessão do pedido de 

tutela antecipada, a qual foi confirmada no dispositivo da sentença.

 Portanto, a sentença embargada encontra-se satisfatoriamente 

fundamentada, com a exposição das razões de meu convencimento, não 

havendo omissão conforme alegou a parte embargante.

 Por fim, diante da fragilidade dos argumentos expostos nos embargos de 

declaração e principalmente pela inexistência dos vícios apontados, resta 

nítida a intenção protelatória da parte embargante.

 Registro que é do meu convencimento que, diante da garantia da duração 

razoável do processo estendida a todos os jurisdicionados, devo zelar 

para que a máquina judiciária não seja movida de maneira absolutamente 

desnecessária por alguns, não podendo ser tolerada a apresentação de 

embargos de declaração nitidamente incabíveis pela ausência de omissão, 

contradição ou obscuridade no ato decisório atacado.

 Assim, in casu, a parte embargante deve ser penalizada ao pagamento de 

multa, prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 107/108, por 

inexistirem os vícios apontados e, com fundamento no § 2º do art. 1026 do 

Código de Processo Civil, aplico à parte embargante multa de 1% (um por 

cento) sobre o valor atualizado da causa.

 Intimem-se para fins recursais.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223627 Nr: 12949-49.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON ANTONIO BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STS SOCIEDADE DE TERCERIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS LTDA, MARCIO VASCONCELOS DE SOUZA, ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLÉO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:OAB/MT 9036, 

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, LUIZ FERNANDO 

WALHBRINK - OAB:8830

 Autos nº: 223627.

 Vistos,

 Analisando detidamente os autos, verifico que além da autocomposição 

ter restado inexitosa na audiência de conciliação de fls. 169, somente se 

fizeram presentes as requeridas Energisa e STS Sociedade de 

Terceirização de Serviços, uma vez que somente estas haviam sido 

citadas às fls. 160-vº e fls. 162.

 Nessa esteira, entendo que a data da audiência de conciliação é o termo 

inicial do prazo para apresentação da contestação para as requeridas que 

se fizeram presentes na audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do 

Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data:

I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição;

 Por outro lado, quanto ao requerido Márcio Vasconcelos de Souza, 

verifico que em razão de não ter sido localizado antes da realização da 

audiência de conciliação, às fls. 255 foi determinada a expedição de 

mandado de citação, sendo que constou no respectivo mandado que o 

prazo para contestação seria de 15 dias da data da juntada do mandado 

nos autos (fls. 258).

 No que tange ao prazo em dobro para apresentação da contestação, 

verifico que os procuradores constituídos pela requerida Energisa são 

diferentes dos constituídos pelos requeridos STS Sociedade de 

Terceirização de Serviços e Márcio Vasconcelos de Souza, além de 

pertencerem a escritórios de advocacia distintos, de modo que o prazo 

para apresentação da contestação deve ser contado em dobro, 

consoante dispõe o art. 229 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de 

escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para 

todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, 

independentemente de requerimento.”

Diante disso, considerando que a audiência de conciliação foi realizada em 

25 de outubro de 2016, o termo final para as requeridas Energisa e STS 

Sociedade de Terceirização de Serviços apresentarem contestação era o 

dia 13 de dezembro de 2016.

Por outro lado, quanto ao requerido Márcio Vasconcelos de Souza, 

verifico que o mandado de citação foi juntado em 17 de abril de 2017, 

sendo o termo final para apresentar contestação era o dia 31 de maio de 

2017.

Por fim, cumpre-me consignar que nada obsta de ser designada nova 

audiência de conciliação a pedido das partes, uma vez que incumbe ao 

juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição, nos termos do art. 

139, inciso V, do Código de Processo Civil.

Por essa razão, ratifico as certidões de fls. 236 e fls. 269, bem como 

indefiro o pedido de nulidade dos atos praticados para que fosse 

designada nova audiência de conciliação formulado pelos requeridos STS 

Sociedade de Terceirização de Serviços e Márcio Vasconcelos de Souza 

em suas contestações.

Por conseguinte, verifico que a requerida STS Sociedade de Terceirização 

de Serviços em sua contestação de fls. 237/243, denunciou à lide a 

seguradora HDI Seguros S/A, com quem mantém e mantinha na época dos 

fatos, contrato de seguro.

O pedido encontra respaldo no inciso II do art. 125 do Código de Processo 

Civil que, assim dispõe:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das 

partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi 

transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da 

evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em 

ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

Ante o exposto, com fundamento no inciso II do art. 125 do Código de 

Processo Civil, defiro o pedido de denunciação à lide da HDI Seguros S.A.

 Cite-se a litisdenunciada, advertindo-a que o prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra do inciso III do art. 

335 do Código de Processo Civil.

Na hipótese de a parte litisdenunciada alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Procedam-se às retificações necessárias.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 230372 Nr: 18804-09.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRF, LUCINEIA ALVES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 
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SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Autos nº. 230372.

Vistos,

 Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguidas pela parte 

requerida em sua contestação de fls. 165/173.

Quanto à preliminar de falta de interesse de agir, verifico que razão não 

assiste a parte requerida, tendo em vista que foi juntada a cópia do 

requerimento administrativo às fls. 156.

 Do mesmo modo, não prospera a alegação da parte requerida que os 

documentos de identificação da representante do menor e do de cujus 

estão ilegíveis, pois conforme fls. 17/20 tanto a cópia da CNH da 

representante do menor quanto a certidão de óbito, RG, CPF, título de 

eleitor e CNH do de cujus estão plenamente legíveis.

 No que tange à alegação de que a parte autora não juntou comprovante 

de residência para o estabelecimento da competência em que a ação deve 

ser proposta, entendo que razão não assiste a parte requerida.

Isso porque, não há previsão legal para que seja juntado o comprovante 

de endereço da parte para a finalidade da fixação de competência quando 

da propositura da ação.

 Ademais, o art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil, impõe tão 

somente que a inicial indique o domicílio e a residência do autor e do réu, 

silenciando acerca da necessidade da comprovação formal desses 

elementos. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL DA 

RESIDÊNCIA DO AUTOR PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA - 

PROSSEGUIMENTO REGULAR DA DEMANDA - RECURSO PROVIDO. É 

desnecessário impor à parte autora a apresentação de comprovante de 

endereço para fins de fixação de competência, já que o art. 262, II, do CPC 

impõe apenas a “indicação” do endereço, não havendo imposição legal 

acerca de sua comprovação para fins de fixação de competência.” (Ap 

5883/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2013)

 Portanto, rejeito as preliminares arguidas pela parte requerida.

 Não existindo outras questões processuais pendentes, sendo as partes 

capazes e legítimas, declaro o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora reputo pertinente a produção de prova documental.

Isso porque, trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta 

pelo herdeiro, sendo que a parte requerida sustentou na contestação 

acerca da possibilidade de haver ou não outros beneficiários da de cujus.

Assim, determino a expedição de ofício ao INSS para que o órgão informe 

a relação de dependentes de Elvis Flavio Elias Franco, CPF nº 

593.152.701-00.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 254053 Nr: 19923-68.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDINO FERNANDES NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A, TELEFÔNICA BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:16.983-PE, CARLOS ALEXANDRE 

GUIMARÃES PESSOA - OAB:288595-A

 Autos nº: 254053.

Vistos,

 Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162800 Nr: 14470-34.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FARIAS DE LIMA, VILMA TEIXEIRA BATISTA, 

ALÍRIO MORO, ADRIELLI FARIAS BATISTA, MARCIA INES HENZ, ALINE 

ANDRESSA HENZ MORO, PAULO JOAREZ TAMIOZZO, PAULA SUZUKI 

TAMIOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIAO TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE APARECIDA 

TAVARES DOS SANTOS - OAB:14.321/ES

 Autos nº. 162800.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 256, intime-se a parte exequente para que seja 

realizada a atualização do débito, bem como inclua a multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% fixados pela decisão de fls. 254.

 Feito isto, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149868 Nr: 9859-72.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO TEGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerente para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 239919 Nr: 7729-36.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA CHRISTIANE DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LEONTINA DOLORES RODRIGUES 

SANCHES, IZABEL SANCHES RODRIGUES, MARIA TEREZA SANCHES 

OLIVEIRA, SERGIO RODRIGUES SANCHES, ALAN KARDEK RODRIGUES 

SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a requerente para retirar a carta de adjudicação 

expedida em fl. 100, devidamente retificada, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 251454 Nr: 17856-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ITAUBA-MT, COOPERATIVA DE CRED. LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOC. NORTE DE MATO GROSSO - SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRONIO JOSÉ CAVALINI SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:OAB/MT 12.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl.20, no prazo de 05 

(cinco)dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 

(trinta) dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da 

CNGC.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 200519 Nr: 15115-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO CEZAR BULLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BRASCAMPO 

INSUMOS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Autos nº: 200519.

 Natureza: Ação Cautelar.

 Requerente: Paulino Cezar Bulla.

 Requerido: Banco Bradesco S/A e outro.

 Vistos,

 Trata-se de ação cautelar inominada com pedido liminar proposta em 16 

de setembro de 2015 por Paulino Cezar Bulla em face de Banco Bradesco 

S/A e Brascampo Insumos e Produtos Agropecuários Ltda, todos 

devidamente qualificados, tendo requerido em liminar a imediata exclusão 

do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 24/51.

 Às fls. 53 foi determinada a emenda da inicial para que a parte autora 

apresentasse a cópia do contrato e a inclusão do seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito.

 Às fls. 55/59 a parte autora emendou a inicial para que fosse determinada 

a exibição dos contratos.

 Às fls. 62 foi determinada a emenda da inicial no que tange ao valor da 

causa.

 Às fls. 63/65 a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 24.941,49.

 Às fls. 68/69 foi indeferido o pedido de justiça gratuita.

 Às fls. 80/83 a parte autora comprovou o recolhimento das custas.

 Às fls. 84/85 foi determinada a emenda da inicial para que fosse indicada 

a lide principal.

 Às fls. 87/88 a parte autora emendou a inicial para requerer a exibição 

dos contratos, a concessão da liminar para a imediata exclusão do seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito e indicou a ação principal.

 Às fls. 89/90 a inicial foi despachada, oportunidade em que foram 

indeferidos o pedido de exibição do contrato e a concessão da liminar.

 Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

96/100 sustentando, em preliminar, a falta de interesse de agir.

 Às fls. 104/114 a parte requerida juntou documentos referente à exibição 

de documentos pleiteada.

 Devidamente intimada para impugnar a contestação, a parte autora 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 116.

 Às fls. 117 foi determinada intimação da parte autora para requerer o que 

entender de direito em relação à requerida Brascampo Insumos e Produtos 

Agropecuários Ltda, esta permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 

119.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Inicialmente, diante da inércia da parte autora em informar se ainda possui 

interesse no prosseguimento da ação em relação à requerida Brascampo 

Insumos e Produtos Agropecuários Ltda, interpreto seu silêncio como 

pedido de desistência da ação em relação à este, conforme foi 

devidamente advertida às fls. 117.

Portanto, considerando que se trata de litisconsórcio passivo facultativo, 

bem como não ocorreu a citação da requerida Brascampo Insumos e 

Produtos Agropecuários Ltda, entendo que o processo deve ser extinto 

em relação à esta, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

 Por outro lado, em relação ao requerido Banco Bradesco, registro que a 

ação foi distribuída quando ainda em vigor o CPC de 1973, sendo que irei 

analisar a medida com base nas regras do código revogado, até porque o 

novo CPC não traz mais as medidas cautelares específicas com 

procedimento próprio.

 Por conseguinte, conquanto a questão de mérito seja de direito e de fato, 

entendo desnecessária a produção de provas em audiência, posto que 

presentes nos autos elementos suficientes à formação de minha 

convicção, razão pela qual conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença.

 Em primeiro lugar, cumpre-me analisar a preliminar arguida pelo requerido 

Banco Bradesco.

 Analisando os autos, verifico que houve a exibição dos documentos pela 

parte requerida às fls. 104/114, de modo que houve a perda do objeto da 

preliminar de falta de interesse de agir.

 Analisada a preliminar arguida e não havendo outras questões 

prejudiciais, passo à análise do mérito da demanda.

 Como é cediço, afora as chamadas medidas cautelares típicas (ou 

nominadas), previstas no Capítulo II, Título Único, Livro III, do Código de 

Processo Civil, o juiz pode conceder outras medidas de cunho cautelar 

sempre que verificar no caso concreto a ocorrência de certos requisitos, 

previstos no artigo 798 do CPC/73, denominados pela doutrina como fumus 

boni iuris e periculum in mora.

 Tal se dá porque é impossível ao legislador prever todas as hipóteses e 

situações de risco e ameaça do direito da parte, devendo o poder geral de 

cautela, numa finalidade supletiva, suprir as lacunas do ordenamento 

jurídico.

 Dessa forma, sempre que houver receio da ocorrência de lesão grave de 

difícil ou incerta reparação, o juiz pode (na verdade, deve), pelo poder 

geral de cautela que possui, conceder a medida cautelar necessária e 

suficiente à proteção do direito do autor, assegurando tal direito e a 

efetividade do processo.

 Todavia, na sempre precisa e brilhante lição de Nelson Nery Júnior e Rosa 

Maria de Andrade Nery (In Código de Processo Civil Comentado. São 

Paulo: RT, 2004, p. 1182):

“Requisitos para a cautelar. Para que a parte possa obter a tutela cautelar, 

no entanto, é preciso que comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris) e a irreparabilidade ou difícil 

reparação desse direito (periculum in mora), caso se tenha de aguardar o 

trâmite normal do processo. Assim, a cautela visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução.”

 Humberto Theodoro Junior, (In Curso de Direito Processual Civil. Rio de 

Janeiro: Forense, 2003, p. 354), com a autoridade que lhe é inerente, 

leciona o seguinte:

“Os requisitos para alcançar-se uma providência de natureza cautelar 

são, basicamente, dois:

I – Um dano potencial, um risco que corre o processo principal de não ser 

útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, 

risco esse que deve ser objetivamente apurável;

II – A plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretenda 

segurança, ou seja, o fumus boni iuris.”

 A respeito do fumus boni iuris, leciona o mesmo autor o seguinte em sua 

obra Curso de Direito Processual Civil:

 “Assim, se da própria narração do requerente da ação cautelar, ou da 

flagrante deficiência do título jurídico em que se apóia sua pretensão de 

mérito, conclui-se que não há possibilidade de êxito para ele na 

composição definitiva da lide, caso não é de lhe outorgar a proteção 

cautelar.” (P. 354).

 Complementando sobre o periculum in mora, esclarece o seguinte:

 “Para obtenção da tutela cautelar, a parte deverá demonstrar fundado 

temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as 

circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. (...) O perigo de dano 

refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa 

composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não 

poderá ser alcançado caso de concretize o dano temido.” (P. 355).

 À luz dessas ideias verifico que, no caso dos autos, não se faz presente 

um dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar, qual seja, 

o fumus boni iuris.
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 Isso porque, restou incontroverso que o autor figurou como avalista da 

empresa Brascampo Insumos e Produtos Agropecuários Ltda nos 

contratos firmados com a instituição financeira requerida, bem como a 

inadimplência contratual.

 Nessa esteira, entendo que a alegação, por si só, de que houve a 

cobrança de encargos acima do limite legal e que eventual pedido de 

revisão de cláusulas contratuais deve ser postulado pelo titular do 

contrato, não importa em desoneração do cumprimento da obrigação pelo 

avalista, de modo que a inscrição do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito é consectário lógico da inadimplência contratual.

 Assim, ausente o fumus boni iuris, desnecessário discorrer sobre o 

periculum in mora, já que para a procedência da cautelar ambos devem 

estar presentes conjuntamente. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE 

PROTESTO - DUPLICATAS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - CAUTELAR DE NATUREZA EFÊMERA E NÃO 

SATISFATIVA - PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO - PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - DEFEITO 

NO PRODUTO - FALTA DE PROVAS - EMISSÃO DE DUPLICATAS E 

PROTESTO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - RECURSO DESPROVIDO. 

Não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova 

na cautelar de sustação de protesto a fim de demonstrar defeitos em 

produtos que deram origem à duplicata levada a protesto. A medida 

cautelar de sustação de protesto possui natureza efêmera, não se 

prestando para produzir provas por não ter caráter satisfativo, sendo de 

procedimento preparatório, tanto é que no prazo de 30 dias é obrigatória a 

propositura da ação principal, nos termos do art.806 do CPC, onde se 

discute o direito material e provas, inclusive o não ajuizamento da ação 

principal, dá ensejo à extinção da cautelar com a perda de eficácia da 

liminar. Se a parte pretende o deferimento da sustação do protesto, 

objetivando a inexigibilidade do débito em razão de produtos com defeitos, 

e não se revelam presentes os requisitos legais (fumus bonis iuris e 

periculum in mora), a cautelar deve ser julgada improcedente. Constitui 

exercício regular do direito do credor o protesto de dívida inadimplida.- 

(JT-MT, Ap 22133/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/05/2016, 

Publicado no DJE 18/05/2016) (Original sem grifo)

Ante o exposto, homologo a desistência em relação à requerida 

Brascampo Insumos e Produtos Agropecuários Ltda, julgando extinto o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, determino que sejam procedidas as retificações de estilo, 

tendo em vista que houve desistência somente em relação a um dos 

requeridos.

No mais, julgo improcedente o pedido formulado na inicial em relação ao 

requerido Banco Bradesco S/A, ficando a parte autora condenada a pagar 

as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248776 Nr: 15591-58.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERGILIO LUCIANO RIGUI, IDALINA MARIA TONHON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 Autos nº: 248776.

 Natureza: Ação de embargos.

 Vistos,

 Realizados alguns atos processuais, as partes compareceram aos autos 

informando a pactuação de acordo e pugnaram por sua homologação e 

extinção do processo.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento ou de legalidade, uma vez que celebrado por partes 

capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, razão 

pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

 Ante o exposto, homologo por sentença, o acordo de fls. 35/40, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, julgo extinta o 

processo, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 Eventuais custas, na forma do disposto no § 2º do art. 90 do Código de 

Processo Civil.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 225581 Nr: 14707-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTIN WEISMANN, TATIANE PEREIRA FRANCO 

WEISMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO DIAS DE OLIVEIRA, ELISANGELA DE 

MATOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509, TATIANE PEREIRA 

FRANCO WEISMANN - OAB:19039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB:18898

 Certifico que intimo a parte embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento R$ 13,38 (trezentos reais e trinta e oito centavos), 

referente aos emolumentos devidos ao Cartório do 1º Ofício de Tangará 

da Serra/MT, mediante depósito na conta corrente 162-6, agência 2086, 

Caixa Econômica Federal, devendo o referido comprovante ser 

apresentado junto à referida serventia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274333 Nr: 4492-57.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 8º 

VARA CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSMO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimação e 

constatação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 

7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial 

de justiça, no bairro Residencial Barcelona, a ser depositada em guia 

própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138773 Nr: 9203-52.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR MIGUEL RAUBER, EUNICE CLARA 

SCHWNGBER RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 
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SOUZA - OAB:MT 7.216

 Autos nº: 138773.

Vistos,

 Diante da certidão de fls. 927, autorizo o levantamento do valor 

penhorado via BACENJUD.

Expeça-se alvará.

No mais, diga a parte credora quanto ao prosseguimento, devendo indicar 

bens, sendo que em caso de inércia deve ser observado o comando final 

da decisão de fls. 923.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158425 Nr: 7023-92.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - 

OAB:OAB/MT16.156, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 Autos nº. 158425.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 281, intime-se a parte exequente para que seja 

realizada a atualização do débito, bem como inclua a multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% fixados pela decisão de fls. 279.

 Feito isto, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 198035 Nr: 13188-87.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL FREIRE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. NOGUEIRA MELO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FLORISVAL FREIRE - 

OAB:OAB/MS 18573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 198035.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 78, intime-se a parte exequente para que seja 

realizada a atualização do débito, bem como inclua a multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10% fixados pela decisão de fls. 72/73.

 Feito isto, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158961 Nr: 7552-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE LEITE DA CUNHA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Certifico que intimo a parte executada para se manifestar sobre a petição 

de fl. 285, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147844 Nr: 7678-98.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 18.473-A

 Autos nº: 147844.

 Vistos,

 Libere-se em favor do credor os honorários de sucumbência, tendo a 

decisão de fls. 488 já transitado em julgado (fls. 497).

 Atente-se para a conta informada às fls. 496.

 Quanto ao restante (fls. 472), lendo o petitório de fls. 502 e analisando a 

quase indecifrável memória de cálculo de fls. 502, verso, vejo que a BV 

Financeira não procedeu à devida compensação com a repetição de 

indébito na qual foi condenada pela sentença de fls. 451/458, não tendo 

ainda abatido as parcelas depositadas no decorrer da tramitação do 

processo.

 Assim, intime-se novamente a BV Financeira para promover a correta 

liquidação, devendo ser advertida que o processo será arquivado em 

caso de inércia.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 22174 Nr: 1516-05.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ADEMIR FILIPPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:56780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:17441-A, MIRIAN CRISTINA RAHMAN MÜHL - OAB:4624

 Certifico que, o advogado Ivaldir Paulo Muhl levou os presentes autos com 

vista na data de 10/4/2018 e até o presente momento não providenciou a 

sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes autos e intimo-o 

para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos termos dos artigos 

431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 224112 Nr: 13427-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DE OLIVEIRA AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 1.087,80 (hum mil e oitenta e sete 

reais e oitenta centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça MARCOS ANTÔNIO DETOFFOL, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

adiante: 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 203899 Nr: 17847-42.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLATINA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R2 TECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

INTELIGENTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Lopes de Araujo Junior - 

OAB:4102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 110,22 (cento e dez reais e vinte e 

dois centavos), referente à complementação de diligência solicitada pela 

oficiala de justiça ALLANA KAREN KAWANO, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158517 Nr: 7111-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANE PADILHA KELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHEL ANTONIO BREDA - OAB:16.990-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação da parte 

autora, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro Jardim Santiago, a ser depositada em guia própria a ser expedida 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no 

campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158069 Nr: 6663-60.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVANIA FATIMA TENUTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 158069.

 Vistos,

 Defiro o pedido retro formulado.

 Expeça-se edital com prazo de 30 dias.

 Após, certifique-se se houve o pagamento e vistas ao credor.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 265230 Nr: 28616-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. E. CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa da oficiala de justiça de fl.34, no prazo de 05 

(cinco)dias.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 64631 Nr: 6137-06.2007.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO RANGEL FERNANDES, LUIZ 

ROBERTO HENRIQUES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 5.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Certifico que, conforme certidão de fl. 207, o oficial de justiça tentou 

realizar a citação do executado, porém não conseguiu localizá-lo no 

endereço indicado no mandado. Desse modo, intimo a parte exequente 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215506 Nr: 6431-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GONÇALVES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 215506.

Vistos,

 De acordo com a decisão de fls. 47, defiro o pedido retro formulado.

Cumpra-se conforme já ordenado às fls. 47.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 235509 Nr: 1845-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENI SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7.591/MT, Gilson Teixeira Campos - OAB:7591-B/MT, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT, THALLYTTA DE 

OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 188/217 foi interposto pelos 

embargantes no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 

1.º, do CPC, intimo o embargado para contrarrazoar referido recurso, no 

prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 225581 Nr: 14707-63.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MW, TPFW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDDO, EDML
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509, TATIANE PEREIRA 

FRANCO WEISMANN - OAB:19039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB:18898

 Certifico que intimo a parte embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento R$ 13,38 (trezentos reais e trinta e oito centavos), 

referente aos emolumentos devidos ao Cartório do 1º Ofício de Tangará 

da Serra/MT, mediante depósito na conta corrente 162-6, agência 2086, 

Caixa Econômica Federal, devendo o referido comprovante ser 

apresentado junto à refeferida serventia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272970 Nr: 3393-52.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS-MT 2ª VARA, 

EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - OAB:10769, 

LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl.26, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 112956 Nr: 3136-42.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR DE FRANÇA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE ALESSANDRA MENDES, ESTÁGIO 

FÁCIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Certifico que, intimo o exequente para comparecer na secretaria, a fim de 

retirar a carta de adjudicação expedida em fl. 340, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 27165 Nr: 303-90.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS 

SOLER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre a penhora 

realizada no rosto dos autos nº. 21493-88.2004.811.0041, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125717 Nr: 4709-81.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES 

GIMENEZ, MARCO ANTONIO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IREVALDO GUTIERRES GIMENEZ 

- OAB:75142/SP, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, 

MAYRA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENES ORCHEL - 

OAB:9400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT

 Autos nº: 125717.

Vistos,

 Diga a parte autora sobre o petitório retro no prazo de 10 dias.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176244 Nr: 18337-98.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE DE CAMPOS RIBEIRO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MURILO PESSOA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Autos nº: 176244.

Vistos,

 Inúmeras já foram as diligências realizadas por este Juízo na tentativa de 

auxiliar a parte exequente a encontrar bens do devedor, sendo todas sem 

êxito.

Assim, indefiro o pedido retro, devendo ser agora cumprida a decisão de 

fls. 76, suspendendo-se o processo por 01 ano.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 112956 Nr: 3136-42.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR DE FRANÇA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICE ALESSANDRA MENDES, ESTÁGIO 

FÁCIL ASSESSORIA ACADEMICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de Imissão na Posse, 

intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Tarumã, a 

ser depositada em guia própria e expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263179 Nr: 27076-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 4.120,00 (quatro mil, cento e vinte 

reais), referente à complementação de diligência solicitada pelo oficial de 

justiça MAURILDES SILVA CARVALHO, mediante guia a ser emitida junto 

ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 229184 Nr: 17828-02.2016.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGILIO LUCIANO RIGHI, IDALINA MARIA 

TONHON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 229184.

 Natureza: Ação de execução.

 Vistos,

 Realizados alguns atos processuais, as partes compareceram aos autos 

informando a pactuação de acordo e pugnaram por sua homologação e 

extinção do processo.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento ou de legalidade, uma vez que celebrado por partes 

capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, razão 

pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

 Ante o exposto, homologo por sentença, o acordo de fls. 54/59, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, julgo extinta a 

execução, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Eventuais custas, na forma do disposto no § 2º do art. 90 do Código de 

Processo Civil.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 236442 Nr: 3197-19.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagner Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE PEREIRA BAIOCHO LIMA 

- OAB:22519/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:

 Autos nº: 236442.

 Natureza: Obrigação de Fazer.

 Requerente: Vagner Rodrigues Lima.

 Requerido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

 Vistos,

 Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada 

ajuizada em 25 de janeiro de 2017 por Vagner Rodrigues Lima em face de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambos já 

qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que é proprietário de um imóvel 

urbano, sendo que na frente da garagem está instalado um poste, o que 

está obstruindo o uso do bem.

 Seguiu narrando que a parte requerida negou em realizar a realocação do 

poste às suas custas.

 Por conta disso, requereu em tutela antecipada para que a parte 

requerida realizasse a realocação do poste sem encargos ao autor.

 Ao final, pugnou procedência da ação com a confirmação da tutela 

antecipada, bem como a condenação da parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 09/22.

 Às fls. 23/25 a inicial foi recebida, oportunidade em que foi indeferida a 

tutela de urgência, designada audiência de conciliação e concedida a 

gratuidade da justiça.

 Às fls. 26-vº a parte requerida foi citada, tendo apresentado os 

documentos de representação às fls. 27/39.

 Às fls. 42 a conciliação restou inexitosa.

 Às fls. 68/70 a parte requerida apresentou contestação sustentando que 

a linha de transmissão já existia antes da aquisição do imóvel, de modo 

que a parte autora é quem deve arcar com os custos da realocação do 

poste.

 Devidamente intimada para impugnar a contestação, a parte autora 

permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 80.

 Determinada a especificação das provas, às fls. 83 a parte requerida 

informou que não pretende produzir outras provas, enquanto que às fls. 

84 a parte autora requereu o depoimento pessoal da parte requerida.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Embora tenha sido determinada a especificação das provas, fato é que, 

melhor analisando os autos, verifiquei que o cerne da demanda encerra 

questão estritamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de 

produção de outras provas, porquanto os documentos já juntados no 

processo são suficientes para a formação de minha convicção, estando, 

assim, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença.

 Aliás, não há razão para se instaurar a fase probatória para produção de 

prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte requerida, uma 

vez que esta somente iria ratificar o que sustentou na contestação.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo e não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a ser 

decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

 Analisando os autos, verifico que a parte requerida sustentou na 

contestação que o poste já estava instalado naquele local antes da 

construção da garagem, o que pode ser observado pelas fotografias de 

fls. 18/21, juntadas pelo próprio autor, uma vez que além de não haver 

rebaixamento da guia, há um hidrômetro em frente ao portão.

 Nessa esteira, o que leva a crer é que o autor mesmo tendo ciência da 

existência do poste no local, voluntariamente desejou estabelecer a 

entrada e saída de veículos no local em que o poste já estava instalado, de 

modo que deve arcar com os custos dessa decisão, nos termos do art. 

102, inciso XIII da Resolução 414/2010 da ANEEL, in verbis:

“Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do 

consumidor, são os seguintes: (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 

23.11.2010)

 (...)

XIII – deslocamento ou remoção de poste; e (Redação dada pela REN 

ANEEL 479, de 03.04.2012)”

 A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE POSTE DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE OBSTRUI O ACESSO À GARAGEM DO AUTOR 

– CONSTRUÇÃO DE CASA EM MOMENTO POSTERIOR À INSTALAÇÃO DO 

POSTE NO LOCAL – CUSTOS COM A REALOCAÇÃO DO POSTE QUE 

DEVEM SER ARCADOS PELO INTERESSADO/CONSUMIDOR – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo 

o autor/apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de 

primeiro grau, que julgou improcedente a ação, de rigor a manutenção 

integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir 

na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.” (TJSP; 

Apelação 0002810-62.2014.8.26.0452; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão 

Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piraju - 2ª Vara; Data do 

Julgamento: 07/06/2016; Data de Registro: 07/06/2016) (Original sem grifo)

Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, 

ficando a parte autora condenada a pagar as custas processuais e os 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. 

Registro, porém, que esta condenação fica com a exigibilidade suspensa, 

uma vez que a parte autora está sob o pálio da gratuidade (fls. 23-vº).

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, após serem 

tomadas as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 249879 Nr: 16515-69.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILTON ERICO FAVETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Autos nº: 249879.

 Natureza: Ação Declaratória.

 Requerente: Adailton Erico Favetti.

 Requerida: Oi S/A e outro.

 Vistos,

 Trata-se de ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos 

morais ajuizada em 09 de junho de 2017 por Adailton Erico Favetti em face 

de Oi S/A e Banco Bradesco S/A, ambos já qualificados.

 Alegou a parte autora, em resumo, que possui uma linha telefônica da 

requerida Oi e efetuou o pagamento das faturas mensais através da conta 

corrente que possui com o requerido Banco Bradesco.

 Seguiu narrando que mesmo tendo realizado o pagamento das faturas, o 

serviço de telefonia foi suspenso, sendo reestabelecido somente após ter 

informado o pagamento.

 Narrou que dias depois foi surpreendido com novo bloqueio de sua linha 

telefônica, sendo que nesta oportunidade a requerida Oi informou que o 

bloqueio foi decorrente da ausência de pagamento da fatura do mês 

05/2017, a qual alega ter sido quitada.

 Aduziu que em razão de necessidade de se comunicar com seus dois 

filhos menores através da linha telefônica e dos serviços de internet, se 

viu obrigado em realizar o pagamento da fatura do mês 05/2017 em 

duplicidade com o fim de reestabelecer o serviço.

 Assim, pugnou pela declaração de inexistência do débito, bem como a 

condenação da parte requerida a restituir em dobro o valor pago em 

duplicidade além do pagamento de indenização por danos morais na 

quantia de 40 salários mínimos.

 Requereu ainda a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 22/33.

 A inicial foi recebida às fls. 34/35, oportunidade em que foram concedidos 

os benefícios da justiça gratuita e designada audiência de conciliação.

 Às fls. 37-vº/38 a parte requerida foi citada.

 Às fls. 50 a conciliação restou inexitosa.

 Às fls. 53/60 a requerida Oi apresentou contestação sustentando, em 

preliminar, a necessidade de suspensão do feito em razão do recurso 

especial nº 1.525.174.

 No mérito, sustentou a regularidade da cobrança, bem como que 

restabeleceu o serviço após a constatação de que o pagamento foi 

efetuado, não havendo que se falar em ato ilícito indenizável e repetição 

de do indébito.

 Às fls. 63/66 a contestação foi impugnada.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Em primeiro lugar, considerando que o requerido Banco Bradesco, apesar 

de devidamente citado (fls. 37-vº), não contestou a ação, com fundamento 

no art. 344 do Código de Processo Civil, decreto sua revelia.

 Com efeito, diante da revelia do requerido Banco Bradesco e que os 

elementos necessários à formação de minha convicção já se encontram 

coligidos aos autos, sendo desnecessária a realização de outras provas, 

conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, conforme autoriza o 

art. 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil, expondo as razões de 

meu convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX, do Constituição 

Federal de 1988.

 Ressalto que, muito embora tenha sido decretada a revelia do requerido 

Banco Bradesco, a presunção de veracidade prevista do art. 344 do 

Código de Processo Civil não é absoluta e tampouco leva à procedência 

automática dos pleitos formulados, sendo necessária a comprovação da 

existência dos fatos alegados e não contestados para que haja a 

procedência do pedido.

 Feita esta ressalva, passo a analisar a preliminar suscitada pela requerida 

Oi.

 Analisando os autos, entendo que razão não assiste a requerida Oi 

quanto à preliminar de suspensão do processo em razão do recurso 

especial nº 1.525.174.

 Isso porque, no caso dos autos a parte autora pretende o 

reconhecimento do pagamento em duplicidade da fatura do mês de 

05/2017 e indenização por danos morais decorrente da suspensão do 

serviço, situação esta que não se enquadra nas hipóteses descritas na 

decisão proferida no Resp. nº 1.525.174-RS (Tema 954), submetido ao rito 

dos recursos repetitivos, as quais elenco abaixo:

- A indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de 

franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o 

consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de 

prestação de serviços de telefonia fixa;

- Ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de 

serviços advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços 

de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento in re ipsa ou a necessidade de 

comprovação nos autos;

- Prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de 

valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se 

tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da 

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do 

usuário, - se decenal (art. 205 do Código Civil), trienal (art. 206, § 3º, IV, 

do Código Civil) ou outro prazo;

- Repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, 

ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (art. 42, parágrafo 

único, do CDC) ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia);

- Abrangência da repetição de indébito - se limitada aos pagamentos 

documentalmente comprovados pela autora na fase instrutória ou passível 

de o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante 

determinação à parte ré de apresentação de documentos.

 Por essa razão afasto a preliminar arguida.

 Analisada a preliminar e não havendo outras questões prejudiciais a 

serem decididas, passo imediatamente à análise do mérito da demanda.

 Analisando os autos, verifico que a questão fática central é a suspensão 

indevida do serviço de telefonia em razão da inadimplência do autor 

referente fatura do mês 05/2017, a qual aduz ter sido quitada.

 Ocorre que, analisando detidamente os documentos apresentados pela 

parte autora, verifico que há divergência entre a data de vencimento e o 

código de barras da fatura do mês 05/2017 (fls. 27) e o comprovante de 

pagamento (fls. 28), de modo que não é possível aferir que se trata do 

comprovante de pagamento da referida fatura, ainda que conste o mesmo 

valor.

 Além disso, é possível observar outra divergência em relação ao 

comprovante de pagamento referente ao mês 05/2017 (fls. 28) e dos 

demais meses (fls. 25/26 e fls. 31), uma vez que nestes constam que a 

transação bancária realizada foi referente à água, luz, telefone e gás, 

sendo que aquele se trata de boleto de cobrança.

 Assim, a parte autora não desincumbiu do ônus de comprovar a 

inexistência do débito referente ao mês 05/2017 antes da realização do 

bloqueio dos serviços pela requerida Oi, ônus que lhe competia por 

tratar-se de fato constitutivo de seu direito, ainda que tivesse sido 

invertido o ônus da prova.

 Saliento que a inversão do ônus da prova não transfere à parte adversa 

o ônus integral da prova, continua sendo necessário se observar a 

distribuição do ônus prevista no art. 373 do CPC, devendo a parte ao 

menos demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

 Por seu turno, Fredie Didier Jr. ensina que:

 “O fato constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo autor em 

juízo. Compõe suporte fático que, enquadrado em dada hipótese 

normativa, constitui uma determinada situação jurídica, de que o autor 

afirma ser titular. Como é o autor que pretende o reconhecimento deste 

seu direito, cabe a ele provar o fato que determinou seu nascimento [...]”. 

(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito 

probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e 

antecipação dos efeitos da tutela. 10 . ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 

2015. P. 111).

 Portanto, deve ser acolhida a alegação da requerida de que a parte 

autora não comprovou a quitação integral dos débitos, em especial o que 

gerou a suspensão do serviço de telefonia, não havendo que se falar em 

ato ilícito apto a ensejar a configuração do dano moral, nos termos do art. 

188 do Código Civil. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PARCELA DEVIDA AO BANCO. 

FATURA PAGA COM ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. 

EQUÍVOCO DA PARTE AUTORA. ÔNUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À 

RÉ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. 
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SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débito e indenização por danos morais, alegando a autora que, mesmo 

após o adimplemento da dívida, recebeu nova cobrança e teve seu nome 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, restou comprovada a 

divergência do número identificador do código de barras nos documentos 

das fls. 07 e 08. Sentença em que foi reconhecido o pagamento e, 

portanto, declarada a inexistência do débito. Contudo, não há se falar em 

conduta ilícita da ré a ensejar a indenização por danos morais. 

Transtornos e aborrecimentos gerados por culpa exclusiva da 

consumidora. Sentença de improcedência mantida por seus próprios 

fundamentos, a teor do disposto no artigo 46 da Lei n.° 9.099/95. 

RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS, Recurso Cível Nº 71005053368, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, 

Julgado em 08/07/2015)

 Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial, sendo 

que a título de sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% 

sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil, condenação esta cuja exigibilidade fica 

suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça (fls. 34).

 Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se, com as cautelas de 

estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216823 Nr: 7340-85.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que, haja vista o pagamento da condenação pelo banco 

requerido em fls. 262/264, intimo o requerente para se manifestar nos 

autos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158091 Nr: 6686-06.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, APARECIDO DE LIRA RAMOS, FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, MOACIR SONZA, IVONETE 

VANZELLA SONZA, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO, GILNEI LUIS 

RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, EUGENIO SGOBI NETO, MARIA 

FRANCISCA FERRO DE RAMOS, ROSECLER GOULART PEREIRA, 

ADRIANA MARIA SILVA CAVICCHIOLI SGOBI, CLAYTON DA SILVA 

PEREIRA, ADEMAR CARLOS SOLETTI, MAGALI MARIA LENZ SOLETTI, 

ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO, CLAYTON DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405, JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Certifico que, quanto ao pedido de restituição de custas judiciais 

formulado pelos requeridos Moacir Sonza e Ivonete Vanzella Sonza, 

deferido pelo magistrado em fl. 444, intimo-os para que o façam junto à 

Diretoria do Foro local, devendo cumprir os requisitos da Instrução 

Normativa n.º 02/2011, publicada no DJE n.º 9464.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 5252 Nr: 1824-17.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERON RIBEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, nesta data afixei o edital de fl. 269 no átrio do fórum, 

conforme prescrevem os artigos 257 e 275, § 2.º do CPC.

Certifico que, em cumprimento à decisão de fl. 267, intimo o exequente 

para, no prazo de 5 dias, retirar uma via do edital, que se encontra na 

contra-capa dos autos, a fim de ser publicado em jornal de ampla 

circulação.

Certifico que, em cumprimento

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 132084 Nr: 1897-32.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES EGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN ANTONIO PANAZZOLO, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT, ROSELI MARILENE BALDIN BRUNETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, LUIZ 

RICARDO SOPHIA DORADO - OAB:14722/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT

 Processo n.º 1897-32.2011 (Cód. 132084)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista o atendimento pelo CREA/MT da determinação de fl.196, 

nomeio a Srª. Gabrielli Steinhowser Machado Sanches , para efetuar o ato 

pericial, independentemente de compromisso, nos termos da decisão de 

nomeação outrora proferida nestes autos.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 164731 Nr: 2857-80.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2857-80.2014 (Cód. 164731)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fl. retro, intime-se o Requerido para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
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 Cod. Proc.: 136061 Nr: 6287-45.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARIA ARCANJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6287-45.2011 (Cód. 136061)

VISTOS, ETC.

Considerando que o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação, HOMOLOGO a planilha acostada ao feito 

junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor 

cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de 

Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148476 Nr: 8363-08.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIOMAR ALVES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13944-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos contam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Benefício – 

Aposentadoria por Idade c/c pedido de antecipação de tutela liminar 

inaudita altera pars, proposta por Eliomar Alves Barcelos em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a 

conceder e implantar em favor da autora o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, equivalente a um salário mínimo, tendo como 

termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data da interposição da 

presente ação. Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da 

interposição da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do 

vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento 

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante 

aos honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, 

deixo para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do 

julgado, nos termos do art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente 

sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas 

processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei 

Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente decisão 

está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de 

Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 08 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 147052 Nr: 6809-38.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA SEVERINO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação de Aposentadoria Rural por Idade c/c 

pedido de assistência judiciária, proposta por Julia Severino Lopes em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.Considerando a 

sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento de honorários 

advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro no artigo 

85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ou 

seja, R$ 2.000,00, ficando suspensa sua exigibilidade em decorrência da 

gratuidade da justiça concedida, o mesmo se aplicando em relação as 

custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 08 de maio 

de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142453 Nr: 1883-14.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos contam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria 

Rural por Idade com pedido de antecipação de tutela proposta por Maria 

Aparecida da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

para condenar o requerido a conceder e implantar em favor da autora o 

benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a 

um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - 

DIB) a data da propositura da presente ação. Outrossim, a correção 

monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o 

débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 08 

de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156832 Nr: 5446-79.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Benefício Previdenciário de 

Aposentadoria por Idade Trabalhadora Rural c.c. pedido de Tutela 

Antecipada ajuizada por Maria Aparecida de Lima em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a conceder 

e implantar em favor da autora o benefício previdenciário de aposentadoria 

rural por idade, equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial 

(data do início do benefício - DIB) a data da propositura da presente ação. 

Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da interposição da ação 

incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada 

prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo 

Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento 

do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 08 

de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155166 Nr: 3784-80.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR TEIXEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de benefício 

previdenciário – procedimento ordinário (Aposentadoria por Idade 

Trabalhador Rural) c/c antecipação de tutela, proposta por Claudionor 

Teixeira Franco em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

para condenar o requerido a conceder ao autor pensão mensal e vitalícia 

equivalente a um salário mínimo, em razão da aposentadoria rural por 

idade, tendo como termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data da 

interposição da presente ação. Outrossim, a correção monetária retroagirá 

à data da interposição da ação incidindo sobre o débito previdenciário a 

partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo 

regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de 

repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o 

IPCA-E. As prestações em atraso deverão ser pagas em uma única vez, 

acrescidas dos juros moratórios alhures mencionados, incidindo tal 

correção desde a data do vencimento de cada parcela em atraso, a teor 

das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1ª Região.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 08 

de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142753 Nr: 2206-19.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos contam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação para concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade, proposta por Maria Madalena Guimarães 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o 

requerido a conceder e implantar em favor da autora o benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a um salário 

mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data 

da interposição da presente ação. Outrossim, a correção monetária 

retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E.No tocante aos honorários sucumbenciais, 

considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o percentual devido 

na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §2º, II, do 

NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do 

STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento 

de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a 

interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 09 

de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140978 Nr: 296-54.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos contam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação para concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade, proposta por Maria das Graças Costa em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o 

requerido a conceder e implantar em favor da autora o benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a um salário 

mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data 

da interposição da presente ação. Outrossim, a correção monetária 

retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E.No tocante aos honorários sucumbenciais, 

considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o percentual devido 

na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §2º, II, do 

NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do 

STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento 

de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a 

interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 
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Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 09 

de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 142467 Nr: 1887-51.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOALICE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos contam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria 

Rural por Idade com pedido de antecipação de tutela, proposta por Joalice 

Pereira dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

para condenar o requerido a conceder e implantar em favor da autora o 

benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a 

um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - 

DIB) a data da propositura da presente ação. Outrossim, a correção 

monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o 

débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 09 

de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184298 Nr: 2193-15.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

da certidão de fl. 137.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139751 Nr: 10258-38.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE DE SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da decisão de fls. "in fine" impulsiono os autos a fim de intimar 

a parte autora para que diga sobre o prosseguimento do feito no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de ser remetido concluso para extinção.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 176213 Nr: 18279-95.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): U. DE SOUZA SANTOS E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE MILENE LAMIM - 

OAB:12109, DONIZETI LAMIM - OAB:4449-B/MT, ESTELA REDIVO DA 

COSTA - OAB:16.663, JULIANA DE FATIMA LANI - OAB:16059-O/MT, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 Processo n.º 18279-95.2014 (Cód. 176213)

VISTOS, ETC.

Intime-se a subscritora da manifestação de fls. 125/129 para que acoste 

ao processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a procuração que 

eventualmente lhe fora outorgada pela parte executada.

Com o decurso do prazo, certifique-se e conclusos para deliberação.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133991 Nr: 4002-79.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA VANDETE DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade, interposta 

pelo INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL em desfavor de 

BENEDITA VANDETE DE FIGUEIREDO, e, via de consequência, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte executada para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos.Destarte, determino ao Sr. Gestor cumprir 

as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a 

expedição de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela 

Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal, observando-se a 

existência de procuração com os devidos poderes e intimando-se, 

pessoalmente, a parte autora.Em atenção ao pedido de destaque dos 

honorários contratuais, o artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 aduz que 

estes são exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos 

diretamente ao causídico da parte autora, mediante dedução da quantia 

devida a parte exequente, razão pela qual determino seja implementado tal 

expediente.Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a parte 

exequente em prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 

(qu inze)  d ias ,  vo lvam-me conc lusos para ext inção.À s 

providências.Tangará da Serra/MT, 7 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128660 Nr: 7553-04.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSELY SEVERINO DA SILVA, VALMIR DA SILVA 

OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7553-04.2010 (Cód. 128660)

VISTOS, ETC.

Considerando que o requerido deixou transcorrer in albis o prazo 

assinalado para manifestação, HOMOLOGO a planilha acostada ao feito 

junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor 

cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de 

Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 103697 Nr: 2531-33.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA COUTINHO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 195/2008 (Cód. 103697)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da certidão de fl. retro, determino ao Sr. Gestor que expeça o 

necessário para publicar edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

convocando eventuais herdeiros para que manifestem nos autos 

interesse na sucessão processual e promovam sua habilitação dentro do 

prazo assinalado.

Após, certifique-se e intime-se o executado para se manifestar.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167735 Nr: 7997-95.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7997-95.2014 (Cód. 167735)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da petição de fl. retro, vislumbro que a mesma reside no 

município de Barra dos Bugres-MT, de maneira que resta nítido ser este 

Juízo incompetente para apreciar e julgar a demanda proposta.

Nesse passo, é de se observar que o art.109, §3º da Constituição 

Federal, dispõe que, litteris:

 “(...)3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 

domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte 

instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não 

seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei 

poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas 

pela justiça estadual....”

Assim, tratando-se de competência absoluta, e, ainda, que a parte não 

ostenta condições que possibilitem a fixação da competência neste Juízo, 

Declino da Competência para conhecer da causa e apreciá-la e, por 

conseguinte, após preclusa a via recursal, determino a remessa dos autos 

ao d. Juízo competente.

Transitada em julgado, proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Sem prejuízo, HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos às 

fls.88/89 para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado o necessário para o devido pagamento dos honorários 

correlatos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156375 Nr: 4992-02.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMENIA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4992-02.2013 (Cód. 156375)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, vislumbro que encaminhados ao TRF 1ª Região 

para a apreciação dos recursos interpostos, retornaram a esta instância 

de piso para juntada da mídia com os depoimentos gravados, pois o 

mesmo estava quebrado.

Desta feita, considerando que o referido ato foi realizado por esta 

magistrada, nesta oportunidade, procedo com substituição do aludido 

CD-R, encartado à fl. 80.

Por fim, após as providências de praxe, encaminhem-se ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, para apreciação dos recursos aviados.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 7 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205482 Nr: 19134-40.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLIANA NILCEIA FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por POLIANA NILCEIA FERREIRA 

LEITE em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o requerido 

a revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, acaso 

apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de 

servidor paradigma. Em sequência, forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Sem custas e 
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despesas processuais, diante da isenção legal.Em razão da sucumbência, 

condeno o demandado ao pagamento da verba honorária ao douto 

advogado da autora, contudo, considerando que se trata de sentença 

ilíquida, o valor será fixado quando da liquidação por arbitramento (artigo 

85, §§ 3º e 4º, do NCPC ).Sentença sujeita a remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo 

que decorrido o prazo recursal deverá ser procedida com o 

encaminhamento dos autos à Superior Instância.Após o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, 

mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se.Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 8 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148109 Nr: 7973-38.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA JOANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação Previdenciária de Pensão por Morte de 

Segurado Especial c.c. Pedido de Assistência Judiciária proposta por 

Josefa Joana da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), para condenar o requerido a conceder a Autora o benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a um salário 

mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data 

da propositura da presente ação. Outrossim, a correção monetária 

retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E. Os juros moratórios serão aplicados nos termos do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, os quais incidirão a partir da 

citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, 

quanto às subsequentes.No tocante aos honorários sucumbenciais, 

considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o percentual devido 

na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §2º, II, do 

NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do 

STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS está isento 

de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a 

interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 08 

de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158967 Nr: 7558-21.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação Previdenciária para concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade proposta por José Correa em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Novo Código de Processo Civil.Considerando a sucumbência da 

autora, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico 

do requerido, o qual fixo, com fulcro no artigo 85, §3º, I, do NCPC, no 

percentual de 10% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 100,00, ficando 

suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça 

concedida, o mesmo se aplicando em relação as custas e despesas 

processuais.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 08 de maio de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153439 Nr: 2101-08.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos contam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Ordinária para 

concessão de Aposentadoria por Idade a Trabalhador Rural, proposta por 

Maria de Lourdes Netto em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), para condenar o requerido a conceder e implantar em favor da 

autora o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, 

equivalente a um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do 

benefício - DIB) a data da propositura da presente ação. Outrossim, a 

correção monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo 

sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 08 

de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 149509 Nr: 9481-19.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos contam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Benefício 

Previdenciário (Aposentadoria por Idade) proposta por Izaura Maria de 

Souza em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para 

condenar o requerido a conceder e implantar em favor da autora o 

benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a 

um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - 

DIB) a data da interposição da presente ação. Outrossim, a correção 

monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o 

débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 
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percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 08 

de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 278734 Nr: 8030-46.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR ROBERTO ROLIM DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8030-46.2018 (Cód. 278734)VISTOS, ETC.Tendo em vista a 

decisão do Tribunal Regional Federal da 1º Região, declarando este juízo 

competente para o processamento dos feitos desta natureza, em 

prosseguimento à marcha processual, passo à análise do pleito da tutela 

antecipada.Cuida-se de Ação Ordinária de Concessão de Beneficio de 

Auxílio Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de 

Tutela Antecipada ajuizada por Aldair Roberto Rolim de Morais em face do 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos 

autos.Em seguida, vieram-me os autos conclusos.É o 

Relatório.Decido.Inicialmente, considerando que, o INSS tem manifestado a 

impossibilidade de realizar audiência de conciliação e mediação, vejo por 

bem, não designar o alusivo ato.Analisando a questão à luz das 

exigências acima mencionadas, tenho que assiste razão a parte 

requerente, porquanto o atestado e laudo médicos imbricados ao feito, em 

uma análise perfunctória, denotam que a parte postulante estaria 

incapacitada para o trabalho, ainda que temporariamente.Isto posto, nos 

moldes e razões acima elencados, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em 

favor da Autora e, por conseguinte, determino a implantação imediata do 

benefício auxílio-doença, devendo a medida ser implantada no máximo em 

30 dias pelo requerido, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), à título de astreintes.Outrossim, no caso dos autos, ante 

a necessidade de realização de perícia médica na parte autora, entendo 

por bem, desde já, determinar a realização de prova pericial e, para tanto, 

nomeio o Dr. Nelson Luiz da Cruz Júnior, clínico geral, para realização do 

ato, independentemente de termo de compromisso.Finalmente, defiro os 

benefícios da Gratuidade da Justiça, ressaltando que a isenção ora 

deferida abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, 

os honorários de advogado e peritos que atenderem o 

beneficiário.Expeça-se o necessário.Às providências.Tangará da 

Serra/MT, 8 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156087 Nr: 4698-47.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, DNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – 

PROCEDIMENTO SUMÁRIO (PENSÃO POR MORTE) proposta por D. N. R. e 

sua genitora e representante Eva Nogueira de Oliveira em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a conceder 

e implantar em favor dos autores o benefício postulado, equivalente a um 

salário mínimo, o qual deverá ser rateado igualitariamente entre os 

requerentes, tendo como termo inicial (data do início do benefício - DIB) a 

data da interposição da presente ação. Outrossim, a correção monetária 

retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E.As prestações em atraso deverão ser pagas em uma 

única vez, acrescidas dos juros moratórios alhures mencionados, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 19/TRF da 1ª Região.No tocante aos 

honorários sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo 

para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, 

nos termos do art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos do 

enunciado da Súmula n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas 

processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei 

Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente decisão 

está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de 

Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 08 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156759 Nr: 5375-77.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação Previdenciária para Concessão de 

Pensão por Morte ajuizada por Juraci Marques da Silva em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Novo Código de Processo Civil.Considerando a sucumbência da 

autora, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico 

do requerido, o qual fixo, com fulcro no artigo 85, §3º, I, do NCPC, no 

percentual de 10% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 100,00, ficando 

suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça 

concedida, o mesmo se aplicando em relação as custas e despesas 

processuais.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido, 

arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 08 de maio de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 212326 Nr: 3926-79.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOLIANA MARIA FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por Holiana Maria Ferreira Leite em 

face do Município de Tangará da Serra, para condenar este à revisão dos 

vencimentos da parte autora, respeitada a prescrição quinquenal, atinente 

ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real 

para URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de 

liquidação por arbitramento, observando-se o percentual eventualmente 

aquilatado na alusiva fase, levando em conta a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, sendo 
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necessário, o requerido poderá ser utilizados cálculos de conversão de 

servidores paradigmas. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito 

a incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase processual. 

Em sequência, forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Sem custas e despesas 

processuais, diante da isenção legal.Em razão da sucumbência, condeno 

o demandado ao pagamento da verba honorária ao douto advogado da 

autora, contudo, considerando que se trata de sentença ilíquida, o valor 

será fixado quando da liquidação por arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, 

do NCPC ).Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 

496, inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o 

prazo recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 8 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145440 Nr: 5122-26.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIDIA DA GAMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação Previdenciária para concessão de 

pensão por morte c/c antecipação de tutela, proposta por Maria Lidia da 

Gama em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro 

no artigo 85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da 

causa, ou seja, R$ 746,40, ficando suspensa sua exigibilidade em 

decorrência da gratuidade da justiça concedida, o mesmo se aplicando em 

relação as custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado e, 

nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades 

de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 08 de 

maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137710 Nr: 8074-12.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE PEREIRA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13173/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como da decisão de fls.111, 

intimo o exequente para que diga acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 205836 Nr: 19463-52.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIURLANDA DE JESUS BRITO LOJOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SIURLANDA DE JESUS BRITO 

LOJOL em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o 

requerido a revisão dos vencimentos da parte autora atinente ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, acaso apurada defasagem remuneratória em sede de liquidação por 

arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994 e, sendo necessário, poderá apresentar cálculos de 

servidor paradigma. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito a 

incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira do servidor passar por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase processual. 

Em sequência, forte no artigo 487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Sem custas e despesas 

processuais, diante da isenção legal.Em razão da sucumbência, condeno 

o demandado ao pagamento da verba honorária ao douto advogado da 

autora, contudo, considerando que se trata de sentença ilíquida, o valor 

será fixado quando da liquidação por arbitramento (artigo 85, §§ 3º e 4º, 

do NCPC ).Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 

496, inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o 

prazo recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à 

Superior Instância.Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 8 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143301 Nr: 2821-09.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DE LIMA PAGNORATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte requerida apresentar 

contestação, de conformidade com a decisão de fl. 90 e, posteriar vista 

dos autos à parte requerida (fl.92-v).

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 140175 Nr: 10721-77.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO RICARDO EIDT, MARISTELA DE 

ANDRADE MORAES EIDT, LEONARDO JOSÉ EIDT, EGON JOSE EIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Por conseguinte, resta-se aplicável a condenação do devedor às 

custas e honorários advocatícios, mesmo nos casos de quitação do débito 

na via administrativa, razão pela qual, condeno a parte executada, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no patamar de 

10% sobre o valor da causa, no importe de R$17.129,58, de acordo com o 
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artigo 85, §3, I e §19 do NCPC.A despeito, vejamos recente julgado do 

nosso E. Tribunal de Justiça[...]Proceda-se com a baixa da 

penhora/constrição eventualmente realizada nos autos.Transitada em 

julgado, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais, providenciando as anotações e baixas estilares. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 3 de abril de 

2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 151745 Nr: 340-39.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZAR AGRICULTURA DE PRECISÃO E 

REFLORESTAMENTO LTDA, CEZAR RODROLFO BIASOTTO, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Execução Fiscal

Processo nº 340-39.2013 (Cód. 151745)

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Estadual 

contra Fertilizar Agricultura de Precisão e Reflorestamento Ltda, Cezar 

Rodrolfo Biasotto e Felipe Bedin Biasotto.

O exequente requereu à fl. 68/70 a desistência da ação, sem ônus para 

as partes, nos termos do art. 26, da Lei 6.830/80, ante o cancelamento da 

CDA.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que o autor informou que fora cancelada a 

CDA exequenda, via consequência, requer a extinção da presente.

A Lei de Execução Fiscal, por sua vez, determina em seu artigo 26 que: 

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa 

for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes.”

Desta feita, HOMOLOGO a desistência da ação formulada pelo autor para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil e 

artigo 26 da LEF.

 Em tempo, determino ao Exequente que proceda com o devido 

cancelamento em seus registros, com o fito de evitar eventuais cobranças 

futuras atinentes a esta CDA.

Sem custas e honorários.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 5 de março de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 14493 Nr: 265-20.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIO JORGE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo de Oliveira Filho - 

OAB:3626-A/MT, MARIA DAS GRAÇAS SOUTO - OAB:4231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT

 Execução Fiscal nº 251/2001 (Cód. 14493)

VISTOS, EM CORREIÇÃO.

Defiro o derradeiro petitório para que proceda-se com uma tentativa de 

penhora online no valor de R$ 106.408,03, nas contas dos executados, 

através do Sistema BACENJUD (LEF, arts. 10 e 11, I e NCPC 854, caput).

Por conseguinte, determino que os autos permaneçam no gabinete até que 

se processe a ordem de constrição de valores, nos termos do item 

2.19.1.3 da CNGC.

 Restando frustrada a diligência, defiro a constrição de veículos através 

do Sistema RENAJUD.

Em tempo, anoto que, em quaisquer das situações supra, havendo 

penhora de bens deverá ser intimado o executado (ou o seu 

representante legal) pelo correio, mediante remessa de cópia do 

termo/auto de penhora (art. 12, §1º da LEF), para fins de ciência e, 

querendo, oferecer embargos no prazo de 30 dias, ao que deverá garantir 

o juízo (art. 16, §1º da LEF).

Anoto, desde já, que se o aviso de recebimento não for subscrito pelo 

executado, pessoalmente, ou por seu representante legal, deverá ser 

efetuada sua intimação através de Oficial de Justiça, ex vi artigo 12,§3º da 

LEF.

Finalmente, não havendo penhora de bens/valores, intime-se o exequente 

em prosseguimento.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de novembro de 2017.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 28075 Nr: 1795-20.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ MURARO, ADVOCACIA BRIDI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - 

OAB:25/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Processo n.º 1795-20.2005 (Cód. 28075)

VISTOS, ETC.

Defiro o requerido no petitório retro, e, por conseguinte, proceda-se com a 

expedição de mandado de penhora e avaliação, para fins de penhora do 

veículo com restrição RENAJUD (fl. 1.861).

No tocante ao auto de penhora e avaliação, intime-se a parte executada 

(NCPC, 841, § 1°) e o exequente, para se manifestarem no prazo legal.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de janeiro de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 181919 Nr: 24015-94.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITO GOMES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 145, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 161391 Nr: 11977-84.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE COSTA DOS SANTOS GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 
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OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação para concessão de Aposentadoria Rural 

por Idade c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada por Marizete Costa dos 

Santos Guedes em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

para condenar o requerido a conceder e implantar em favor da autora o 

benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a 

um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - 

DIB) a data da interposição da presente ação. Outrossim, a correção 

monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o 

débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 09 

de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150717 Nr: 10816-73.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CANDIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Previdenciária de 

Pensão por Morte de Segurado Especial c.c. Pedido de Assistência 

Judiciária proposta por Maria Cândida dos Santos em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) e, na sequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil.Considerando a sucumbência da autora, condeno-a ao 

pagamento de honorários advocatícios ao causídico do requerido, o qual 

fixo, com fulcro no artigo 85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre 

o valor da causa, ou seja, R$ 2.000,00, ficando suspensa sua exigibilidade 

em decorrência da gratuidade da justiça concedida, o mesmo se aplicando 

em relação as custas e despesas processuais.Após o trânsito em julgado 

e, nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades 

de praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 09 de 

maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 104903 Nr: 3714-39.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREONICE ORLANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

NEWTON FLAVIO FERNANDES TAFURI, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Certifico que tendo em vista o teor do e-mail de fls. retro, intimo o(a) 

advogado(a) das partes de que o Dr. MURILO FERNANDES LIMA designou 

o dia 12/06/2018, às 08:00 horas para realização da perícia médica, a ser 

realizada em seu consultório, no Hospital Santa Ângela, situado na Rua 

Júlio Martines Benevides, 68-E, centro, nesta cidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154161 Nr: 2797-44.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIO OLIMPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação para Concessão de 

Aposentadoria Rural por Idade c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta 

por Lidio Olímpio em face do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), 

para condenar o requerido a conceder e implantar em favor do Autor o 

benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a 

um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - 

DIB) a data da interposição da presente ação. Outrossim, a correção 

monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o 

débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E.No tocante aos honorários 

sucumbenciais, considerando a iliquidez da sentença, deixo para fixar o 

percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do 

art. 85, §2º, II, do NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula 

n.º 111 do STJ.No que tange as custas e despesas processuais, o INSS 

está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou 

não a interposição de recurso, proceda-se com a remessa do processo à 

Instância Superior, posto que a presente decisão está sujeita à remessa 

necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil em 

vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 9 de 

maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 267364 Nr: 30168-41.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSANE FRANCISCA DE LIMA, GILMAR DE SOUZA 

PUNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 151708 Nr: 300-57.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE FÁTIMA LEAL MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 146283 Nr: 6010-92.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DEMAMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução Complementar (Cumprimento de 

Sentença) retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em 

vigor, bem como do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida 

defesa, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, bem como para informar o 

endereço completo da parte autora, ante o teor da certidão de fl.132-v.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 145032 Nr: 4686-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA TEREZINHA WISNIEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 160-v, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163488 Nr: 596-45.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE SIQUEIRA DO NASCIMENTO LANDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Nos termos da legislação em vigor, intimo a parte executada para que diga 

acerca do auto de penhora e depósito de fls. 163488, bem como para, 

querendo, oferecer embargos no prazo de trinta dias.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 175682 Nr: 17652-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANUÁRIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n 399815-0/2018, beneficiário Banco do 

Brasil, valor R$ 10.051,36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 186520 Nr: 3915-84.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VITORINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n 398279-3/2018, beneficiário CELSO 

ROBERTO VIEIRA, valor R$ 15.463,54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 153060 Nr: 1732-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR INTROVINI ZANATTA, CAROLINA VITORIA DE 

CASTRO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELVA BIFF DIAVAN, NILTON JOSÉ LONDERO, 

ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - 

OAB:13.801/MT, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4410/MT, 

MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 10.875, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:MT- 10.129, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Intimação da advogada senhora MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA, para 

devolver os autos, acima identificado, tendo em vista que a devolução do 

processo pelo advogado devera ocorrer até o encerramento do 

expediente e os autos encontra se em carga desde o dia 27/03/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 186520 Nr: 3915-84.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VITORINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n 398265-3/2018, beneficiário Banco 

Bradesco, valor R$ 5.603,15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 175682 Nr: 17652-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANUÁRIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n 399810-P/2018, beneficiário Rodrigo 

Nuss, valor R$ 6.866,42.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218904 Nr: 9050-43.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA ALVES BUENO, CHB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO ENERGISA - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARZAGÃO 

BARBUTO NETO - OAB:196.193/SP, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS 

- OAB:3889/MT, FERNANDO EDUARDO SEREC - OAB:86352/SP, LUIZ 

FERNANDO WALHBRINK - OAB:8830

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADA DA PARTE REQUERIDA E DA DENUNCIADA 

A LIDE, PARA APRESENTAR AS CONTRARAZÕES AO RECURSO DE 

APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA AS FLS.461/473, NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225995 Nr: 15025-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DELFINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER MELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 117/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240683 Nr: 8731-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGALI PINTO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte requerida, onde foi 

DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ não procurado”, 

devendo informar o endereço atualizado da referida requerida para fins de 

proceder a citação da mesma, informando nos autos com urgência, bem 

COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218904 Nr: 9050-43.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA ALVES BUENO, CHB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO ENERGISA - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARZAGÃO 

BARBUTO NETO - OAB:196.193/SP, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS 

- OAB:3889/MT, FERNANDO EDUARDO SEREC - OAB:86352/SP, LUIZ 

FERNANDO WALHBRINK - OAB:8830

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA E DA PARTE 

DENUNCIADA A LIDE, PARA APRESENTAR AS CONTRARAZÕES DO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA AS 

FLS..476-483, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142535 Nr: 1955-98.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ESTEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n.397947-4/2018, beneficiário Banco do 

Brasil, valor R$ 72.781,18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21104 Nr: 302-76.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FOCHI, ROQUELINO LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUELINO LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:10998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n 401951-2/2018, beneficiário Roquelino 

Luiz de Oliveira, valor R$ 33,97.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 214448 Nr: 5575-79.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Suzuki Motos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helis de Lima Raimundo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

5575-79.2016.811.0055 - 214448 ESPÉCIE: Busca e Apreensão em 

Alienação Fiduciária PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Suzuki Motos 

Ltda. PARTE RÉ: Helis de Lima Raimundo CITANDO: Helis de Lima 

Raimundo, brasieliro, casado, pintor, Identidade 1599793-6, CPF 

429.422.411-87. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/04/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 5.642,76. FINALIDADE: CITAÇÃO da parte 

Requerida, acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, em 5 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados 

em 10% (dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Por fim, se lhe 
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aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 3º). 

RESUMO DA INICIAL: ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

CONSÓRCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA, CNPJ 57.723.801/0001-00 

em face de HELIS DE LIMA RAIMUNDO, brasieliro, casado, pintor, 

Identidade 1599793-6, CPF 429.422.411-87. O requerente celebrou 

contrato de alienação Fiduciária em garantia com o requerido, tendo por 

objeto o bem AUTOMÓVEL MARCA SUZUKI MODELO EM 125 YES SE, 

PLACA QBL-7246, CHASSI 9CDNF41ZJFM357138, ANO/MODELO 

2014/2015, COR PRATA. O requerido descumpriu com as obrigações 

pactuadas estando em mora com as parcelas a partir de 15/6/2015. Perfaz 

o montante de R$5642,76. requer a liminar de busca e apreensão, a 

citação e condenação da parte requerida nas penalidades legais e 

contratuais, mais custas processuais, honorários advocatícios, provar o 

alegado por todos os meios em direito admitidos. VALOR DA CAUSA 

R$5642,76. DESPACHO: Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, tendo 

por objeto o bem descrito na inicial. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito (certificado de 

notificação extrajudicial às fls. 18-vº). Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos 

pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Ante o exposto, 

DEFIRO liminarmente a medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem em mão da parte requerente, na pessoa 

de seu representante legal ou pessoa por esta indicada. Executada a 

liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

credor na inicial, acrescidos das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes desde já fixados em 10% (dez por cento) do valor da 

divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus. Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor 

fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução 

liminar (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 3º). Expeça-se o necessário, ficando 

autorizado o cumprimento do mandado com os benefícios do art. 212 e 

seus parágrafos, do art. 536 § 2º, 846, § 2º e 782, § 2º todos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda-se desde já a restrição judicial do 

veículo nos termos do art. 3º, § 9º ou § 10, do Dec.-Lei.

Tangará da Serra - MT, 9 de maio de 2018. Elenice de Lima Soares - 

Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173955 Nr: 15750-06.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE BASALIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 Intimação do requerido para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 400/404.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 253518 Nr: 19600-63.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRS. TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/O, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen 

S/A em face de RRS Transportes Ltda. ME, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando o cumprimento do contrato de financiamento 

firmado entre as partes.

Em manifestação de fls. 130/131, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 313, inciso II, do Código de 

Processo Civil, suspenda-se os autos por sessenta dias.

Honorários sucumbenciais como acordado e eventuais custas 

remanescentes dispensadas nos termos do artigo 90, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Certificado o decurso de prazo, intime-se as partes para se manifestarem, 

então, voltem-se os autos conclusos para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 8156 Nr: 609-69.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R2 AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS DONIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, quanto ao mandado de 

avaliação juntado nos autos as folhas 325/327.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59988 Nr: 1618-85.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY WALMOR SCHRODER, JANY 

TERESINHA LONDERO SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067/SP, 

JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor relativo 

à condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

intimação, no endereço fazenda Santana, cujo depósito será efetuado por 

meio de Guia de diligência emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo 

apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento 

do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26473 Nr: 3063-46.2004.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO APARECIDO NICOLINI, CARLOS 

DONIZETI NICOLINI, MARINETE LUZIA BOCATE NICOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALBERTO PRADO 

FEUSER - OAB:7792-MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - 

OAB:MT / 8658, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n 401974-1/20018, beneficiário Avila & 

Avila Advogados S/S, valor R$ 2.818,10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 230239 Nr: 18671-64.2016.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM KRUG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 93/94.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142185 Nr: 1574-90.2012.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da audiência 

instrutória DESIGNADA nos autos de carta precatória de código 

86577,para o dia 30/05/2018, às 14:00, no edifício do fórum comarca de 

Campo Novo do Parecis MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 119822 Nr: 9726-35.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n 401590-8/2018, beneficiário Meelhado 

e Advogados Associados, valor R$ 14.298,16.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 100634 Nr: 7698-65.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SERVIO TULIO BARCELOS, 

JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR NOS 

AUTOS DADOS NECESSARIOS PARA LEVANTAMENTO de alvara, como 

sendo em caso de pessoa fisica, CPF e em pessoa juridica CNPJ, banco, 

numero do banco, agencia, conta corrente, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 16678 Nr: 3073-95.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DIAS RODRIGUES, ERCIO DUARTE, 

MARIO MENDES, MARIA JOSÉ DE UNGARO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A, STELLA REGINA PYDD PILGER - OAB:11236, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Intimação dos executados para manifestarem, no prazo legal, sobre o teor 

da petição de folhas 403.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224486 Nr: 13772-23.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FELICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n 401600-9/2018, beneficiário Banco do 

Brasil S.A, valor R$ 429,49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 163792 Nr: 1164-61.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VERNER KLEIN, PAULO ROBERTO KLEIN, 

ELIO FOLMER, ROSANGELA KLEIN FOLMER, MARCIA BARELLA KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para querendo, manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração apresentados pela 

parte requerida as fls.147/149, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121045 Nr: 232-15.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. DE LIMA & CIA LTDA-ME, FERNANDO 

GOMES DE LIMA, SEBASTIÃO GUEDES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n 399776-6/2018, beneficiário Banco 

Bradesco, valor R$ 11.367,84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272701 Nr: 3230-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 INTIMAÇÃO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS 

AUTOS ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS 

PELA PARTE EXECUTADA AS FLS. 951/955, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires
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 Cod. Proc.: 204427 Nr: 18283-98.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrei ricardo Stefanello, Gabriela Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de São Gabriel- MS para intimação 

dos executados, devendo, no ato da retirada, instruí-la com as peças 

necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no 

juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272701 Nr: 3230-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA PARA 

MANIFESTARNOS AUTOS ACERCA DA PETIÇÃO DA PARTE AUTORA 

ACOSTADA AS FLS, 956/958, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158029 Nr: 6625-48.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO DE JESUS DAMASIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n 398263-7/2018, beneficiário Banco 

Bradeasco, valor R$ 77,98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224597 Nr: 13906-50.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI CELESTINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar a carta precatoria expedida 

para a Comarca de Rio Branco a qual já foi realizado o preparo, bem como 

efetuar o preparo da carta precatória expedida para a Comarca de Campo 

Novo do Parecis-MT,, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 218734 Nr: 8870-27.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRAQUIAN MUNIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121774 Nr: 901-68.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ZANELLA SCALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069.A-MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-OAB-MT, JOSÉ 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestarem, no prazo legal, quanto ao 

cálculo do contador judicial de folhas 299/304.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 183324 Nr: 1401-61.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMAR ANGELO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL ANTONIO PINHEIRO & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMAR ANGELO MELO - 

OAB:26033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - 

OAB:23.399/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhar ao setor de IMPRENSA no sentido de 

intimar o Advogado da parte requerida para requerer o que de direito, em 

face o desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59909 Nr: 1535-69.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO LUIZ ACCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Carla Dos Santos 

Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n.401601-7/2018, acostado as folhas 

517.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228434 Nr: 17086-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor relativo 

à condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

intimação, no endereço Av Mauá, n. 263 S, Vila ALTA, ao qual será 

acrescido a importância referente a respectiva tarifa bancária, cujo 

depósito será efetuado por meio de Guia de diligência emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 
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fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 200694 Nr: 15269-09.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ADALTON DA SILVA & CIA LTDA, JOSE 

ADALTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

15269-09.2015.811.0055 - 200694 Execução de Título Extrajudicial PARTE 

AUTORA: ROZANE CAMARGO PARTE RÉ: JOSE ADALTON DA SILVA & 

CIA LTDA e JOSE ADALTON DA SILVA

CITANDO(A, S): Executado Jose Adalton da Silva, brasileiro, solteiro, 

empresário, proprietário da empresa José Adalto da Silva e Cia Ltda-ME. 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/09/2015 VALOR DA CAUSA: R$ 

35.555,44 FINALIDADE: CITAÇÃO do requerido JOSÉ ADALTON DA 

SILVA, acima qualificado, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO 

DÉBITO NO PRAZO DE 3 DIAS, contados da expiração do prazo deste 

edital, SOB PENA DE PENHORA E AVALIAÇÃO em bens de sua 

propriedade, suficientes para a garantia do débito. RESUMO DA INICIAL: 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por ROZANE 

CAMARGO, brasileira, professora, casada, portadora do RG. 1381312-9 

SSP-MT, inscrito no CPF nº. 934.549.021-34 em face de JOSÉ ADALTON 

DA SILVA & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de capital privado, inscrita no 

CNPJ nº.12.939.924/0001-37, I.E. nº.13.408.520-5, com sede a Rua João 

do Prado Arantes, nº.37-S, Centro, Tangará da Serra, Estado de Mato 

Grosso, Cep;78.300-000. Fone (65) 3326-4365, e JOSÉ ADALTON DA 

SILVA, pessoa física, brasileiro, solteiro, empresário, proprietário da 

empresa José Adalton da Silva & Cia Ltda – ME, endereço a Estrada do 

Ararão, KM 08, em frente antigo lixão, Sitio do Aluísio, Tangará da Serra, 

Estado de Mato Grosso, CEP 78.300-000, Fone (65) 3326-4365, pelos 

motivos a seguir expostos. A Exequente é credora da Executada da 

importância de R$ 32.000,00 (Trinta e dois mil reais), representado por 1 

(uma) folha de cheque do Banco Sicred, emitidos pela Executada em 

23/04/2015, e não pago. Cheque este ao ser apresentados no banco na 

data determinada para pagamento, o Exequente deparou-se com a 

devolução dos mesmos pela agência bancária por falta de fundos, sendo 

o mesmo devolvido pela alínea 11 e 12, correspondente a devolução por 

falta de dinheiro na conta corrente do emissor do cheque. Após várias 

tentativas de cobrança feita pessoalmente e por telefone, os quais a parte 

Executada não mais os atende, e não tendo alternativa para efetuar a 

devida cobrança, a autora viu-se obrigado a procurar os meios judiciais 

para satisfazer seu crédito com a devedora. Diante do exposto, a 

Exequente faz jus ao pedido de exclusão do benefício de ordem e com a 

consequente desconsideração da personalidade jurídica da Executada, 

atingindo assim os bens do José Adalton da Silva, este que tem 

responsabilidade solidária quanto a primeira Executada, nos termos dos 

Artigos 50 e 990 do Código Civil Brasileiro. Requer a citação dos Réus pelo 

oficial de justiça, para pagamento em 3 (três) dias, o valor corrigido, sob 

pena de penhora compulsória de bens tanto quanto necessário para a 

satisfação desta; a procedência desta ação, com a condenação dos Réus 

para que efetuem o pagamento, caso os devedores não paguem no prazo 

de 3 (três) dias, que a penhora observará preferencialmente a ordem do 

artigo 655, I, II, e III do Código de Processo Civil; a desconsideração da 

personalidade jurídica da primeira ré, para que se exclua do benefício de 

ordem o segundo réu, nos termos dos artigos 50 e 990, do CC; a 

condenação da Ré em custas e honorários advocatícios; planilha de 

cálculo do demonstrativo dos valores atualizados até 24 de agosto 2015, 

cópia de documento do Autor, Procuração e Declaração de 

Hipossuficiente e o título executivo extrajudicial; VALOR DA CAUSA 

R$35.555,44 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e 

quarenta e quatro centavos). DESPACHO: Vistos, Considerando-se o 

esgotamento das diligências para tentativa de localização do(s) 

requerido(s), nos termos do §3º do art. 256 do CPC, DEFIRO a citação por 

edital de JOSE ADALTON DA SILVA pelo prazo de 20 (vinte) dias, 

devendo a parte autora providenciar o necessário. Tendo em vista que, 

pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 

257, II, do Código de Processo Civil, autorizo a publicação do edital de 

citação, por intermédio do Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Decorridos os 

prazos de presunção de conhecimento da citação e de apresentação da 

resposta ou pagamento sem providência pelas demandadas, fica desde 

logo nomeado curador daquela a Defensoria Pública do Estado do Mato 

Grosso, nos termos do artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, para apresentação das defesas. Às providências. Tangará da Serra 

- MT, 8 de maio de 2018. Elenice de Lima Soares - Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 134467 Nr: 4554-44.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENA MARIA DA SILVA PAES, MDSP, MRSP, GHSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAEDA S/A AGROINDUSTRIAL, MARCELO 

APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA, CONFIANÇA COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON ALMEIDA TEIXEIRA - 

OAB:28.578-GO, GUILHERME DE CASTRO BARBOSA FONSECA - 

OAB:30.011-GO, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:10.074 OAB/MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, JORGE ANDRÉ RITZMANN 

DE OLIVEIRA - OAB:11.985, LEONARDO TREVISAN - OAB:OAB/MT 

77.202, RAFAEL PIVETTA GAVLINSKI - OAB:9536-MT, VALTER 

CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Vistos,

Considerando-se a juntada de documento novo pelo reqeurido, 

oportunize-se a expressa manifestação do autor sobre os documentos de 

fls. 683 seguintes e sobre a aventada impossiblidade de dupla 

compensação financeira.

Apresentada a manifestação do autor, oportunize-se nova manifestação 

do Ministério Público e então conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243431 Nr: 11534-94.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO PAULO PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Saúde S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:mt 1.1660, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:10766, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 INTIMAÇÃO DO AUTOR, para apresentar contrarrazões à apelação de fls. 

401/411, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 156411 Nr: 5027-59.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Antunes de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FIAT AUTOMÓVEIS S/A, ROTAN ELETROMETALURGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91.916/RJ, BARBARA MALAQUIAS SILVA - 

OAB:OAB/SP 194.183E, CECILIA HELENA CARVALHO FRANCHINI - 

OAB:OAB/SP 87.780, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12129-A

 Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a pretensão da parte autora e 
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JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, 

razão por que CONDENO a parte demandada FIAT Automóveis S/A a 

ressarcir o montante de de R$ 1,918,02, ao autor, atualizado pelo INPC 

acrescidos de juros de mora de 1% desde a data do recolhimento da 

respectiva guia, julgando improcedentes os demais pedidos do autor.Ante 

o sucumbência reciproca, condeno o autor ao pagamento de 75% das 

custas e o requerido FIAT Automóeis S/A ao recolhimento de 25% das 

mesmas. Condeno a empresa Fiat Automóveis S/A ao pagamento de 

honorários em favor do patrono do autor, arbitrados em 10% do valor da 

condenação . Condeno, ainda, o autor ainda ao pagamento de honorários 

no patamar de 10% do valor da causa em favor dos patronos da empresa 

Domani Distribuidora de Veiculos Ltda e Rotan Eletrometalurgica LTda. 

Observando-se, contudo a gratuidade deferida em favor do autor, no que 

tange aos encargos sucumbênciais. Por fim, Declaro EXTINTO o processo 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPCApós, o 

trânsito em julgado, não sendo apresentados requerimentos no prazo de 

30 dias e realizados os procedimentos quanto a cobrança de custas, AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. PRIC.Tangará da Serra, 8 

de maio de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 224123 Nr: 13438-86.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES SALVADOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA), POSITIVO 

INFORMÁTICA S/A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA BOLIS - 

OAB:17819/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A, GABRIELA MASCARENHAS FIUZA - 

OAB:OAB/MG 126.906, JOSÉ CUSTÓDIO PIRES RAMOS NETO - 

OAB:OAB/MG 150.225

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS PELA 

PARTE REQUERIDA POSITIVO INFORMATICA S/A, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 142088 Nr: 1452-77.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCY LUCY SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n 401962-8/2018, beneficiário Banco 

Unibanco S.A, valor R$ 849,69.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 146962 Nr: 6715-90.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n 399820-7/2018, beneficiário schulze 

advogados associados, valor R$ 9.823,10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 248979 Nr: 15760-45.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI RECK, ELIZETE MARIA RECK, KATYANE 

PATRICIA RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841-B, 

Rodrigo Nogara de Castilho - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMÃO - OAB:33.327, Cinara Campos Carneiro - OAB:OAB/MT 

8.521, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 

17.738, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 100/110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 270679 Nr: 1729-83.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALLES ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, acerca da certidão: 

CERTIFICO que os endereços constantes às fls. 68/70 são o mesmo 

indicado na inicial e às fls. 60 (infrutífera), bem como requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274871 Nr: 4875-35.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ DA SERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANA PRISCYLLA DOS SANTOS ARTERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GIL LFERREIRA 

MACHADO - OAB:OAB/MT 10.725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestar acerca da complementação da 

diligência deste Oficial de Justiça no valor de R$ 220,44 (duzentos e vinte 

reais e quarenta e quatro centavos), que deverá ser depositada por meio 

d e  g u i a  d i s p o n i b i l i z a d a  n o  L i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito Complementacao, 

indicando o Oficial Gisliane Pereira Alexandre para recebimento dos 

valores, tudo conforme determina o Provimento 7/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59930 Nr: 1574-66.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MST SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Ante o exposto, REJEITO a pretensão contida na exordial e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora, razão por que CONDENO o 

autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no patamar de 

10% do valor da causa.Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.Às providências.Tangará da Serra/MT, 8 de maio de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178127 Nr: 20254-55.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL, RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT, RONI CEZAR CLARO - OAB:20186-O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147531 Nr: 7336-87.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ, CLEVERSON 

CAPUANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, WILMA MELATO, 

ANTONIO MELATO, TEREZINHA SOKOLOSKI MELATO, ESPOLIO DE 

OTAVIO MELATO, DALVINA MELATO SILVA, APARECIDO MELATO, 

LEONARDO SOKOLOSKI, ODETE MELATO SOKOLOSKI, DARLETE 

BRIGUENTI MELATO ARGENTA, CARLOS BRIGUENTI MELATO, PEDRO 

SANTOS SILVA, ORIDES BRIGUENTI MELATO, DELSON ARGENTA, FÁBIO 

MARTINS JUNQUEIRA, GERALDO MELATO, LOURDES MELATO, NEIDE 

ZANELATO MELATO, CLEONICE ROQUE MELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR OS 

DADOS NECESSARIOS PARA LEVANTAMENTO DE ALVARA COMO 

SENDO: CNPF EM CASO DE PESSOA FISICA, CNPJ EM CASO DE PESSOA 

JURIDICA, BANCO, NUMERO DO BANCO, AGENCIA, CONTA CORRENTE, 

NO PRAZO LEGAL, PARA FINS DE DAR CUMPRIMENTO NA DECISÃO DE 

FLS, 167

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127465 Nr: 6387-34.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO & BERTO LTDA, NILZA MAURICIO BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Caroline Pannebecker - 

OAB:OAB/PR 54647, RAONY CRISTIANO BERTO - OAB:61601/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT-19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, SEVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MG44698

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 210/211.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 237786 Nr: 4943-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECANTO ENERGÉTICA SPE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIHAIL DA CUNHA REGO PERTSEW, ANNA 

LUCIA GRASSO PERTSEW, KATERINA DA CUNHA REGO PERTSEW, 

TATIANA MOLITERNO AMADOR BATISTA, RODRIGO GRASSO 

MOLITERNO, FERNANDO GRASSO MOLITERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DURVAL FERRO BARROS - 

OAB:71.779 SP, ENI DESTRO JUNIOR - OAB:240.023 SP, RONI CEZAR 

CLARO - OAB:20186-O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte requerida TATIANA 

MOLTERNO, onde foi DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “ 

DESCONHECIDO “, e manifestar também quanto as correspondências 

expedidas para as requeridas FERNANDO GRASSO E RODRIGO 

GRASSO, onde as correspondências foram devidas, constando o nome 

de outra pessoa que assinou o AR fls. 332-335, bem COMO REQUERER O 

QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 251390 Nr: 17828-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RUBEM STURM, R. STURM EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Intimação do autor para querendo, manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco)dias, sobre os embargos opostos às 157/160.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 134259 Nr: 11332-30.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVALDO PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A, TOQUE SUTIL CONFECÇÃO 

DE PEÇAS DE VESTUÁRIO LTDA-ME, VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEONARDO 

LEANDRO FIGUEIRÓ - OAB:14035, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, LUCIANA AMÁLIA ALVES - 

OAB:9534, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:MT 11866, ROMAIR 

CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo improcedente a pretensão indenizatória objeto desta 

ação, condenando o autor a efetuar o pagamento das custas processuais 

e dos honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% do valora da 

causa, devendo ser observada a suspensão de exigibilidade do presente 

débito em razão da gratuidade deferida.Como decorrência lógica da 

presente sentença, revogo a liminar anteriormente deferido levantando 

qualquer impedimento a negativação decorrente do crédito inadimplido. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.P. R. I..Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 9 de maio de 2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265022 Nr: 28428-48.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ODILON DA ROCHA PRATES, MARIA DOS 

SANTOS PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 
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DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 59595 Nr: 1216-04.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL DONIZETE CESTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RIVELINO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos planilha atualizada do débito, procedendo-se a 

compensação do crédito levantado e promovendo o prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143690 Nr: 3234-22.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRAM MIDORI MAEDA, JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM NORDESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846 A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n. 401707/2018, beneficiário TIM 

CELULAR S.A, Valor R$ 10.261,40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123671 Nr: 2695-27.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, DAGOBERTO MARIANO BERNARDI - OAB:5052/MT, JOSÉ 

BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:4045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 A/MT

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 828.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143690 Nr: 3234-22.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRAM MIDORI MAEDA, JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM NORDESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846 A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n. 401597-5/2018 E N. 401599-1/2018 

DE FOLHAS 312/313.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197161 Nr: 12550-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS CORTEZ TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n. 398248-3/2018, beneficiário Wagner 

Luís Franciosi Gomes, Valor R$ 2.259,36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 131734 Nr: 1505-92.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELIANO CORREA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069.A-MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:9.070-OAB-MT, JOSÉ 

CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA POR MEIO DE SEU ADVOGADO, da 

expedição de alvará eletrônico de n 400229-6/2018, beneficiário Jose 

Carlos S. Junior Advogados Associados, valor R$ 7.410,20.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 11175 Nr: 1614-92.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDUSTRIAL & 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:9.127, DÉCIO CRISTIANO PIATO - OAB:7172, DUILIO PIATO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTAIR MOLOSSI - 

OAB:OAB/RS 32.161, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 

9.993-B

 Intimação do executado para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 565/578.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155130 Nr: 3747-53.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INACIO ALOISIO WEBLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFANT & DEFANT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, MAURO ROSALINO BREDA - OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 constitui hipótese de inépcia da petição inicial, assim, deve o juízo, antes 

de extinguir a demanda, conceder prazo para a regularização do 

processo, nos termos do art. 321 do CPC.(TJ-MG - AC: 

10348150004748001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 
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16/08/0016, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

06/09/2016)Outrossim, apresentada planilha no prazo legal, oportunize-se 

a manifestação do embargado para que se manifeste, bem como no 

mesmo prazo apresente cópia de todos os contratos que ensejaram os 

débito descritos na sua planilha de fls. 101v, devendo ainda informar ao 

juízo sobre a existência de outras execuções ou cobranças decorrentes 

das parcelas do débito que teriam vencido em 30/3/2013 e 

30/3/2014,Certificado o decurso do prazo sem a apresentação da planilha 

indicada, voltem-me conclusos para extinção do feito sem julgamento do 

mérito.Intimem-se. Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 8 de maio de 

2018Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 12167 Nr: 1994-18.2000.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANO SAMPAIO DE MELO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB: 34.856-A GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, requerendo o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193427 Nr: 9633-62.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COP CENTRO ODONTOLOGICO DO POVO, 

RAFFAEL MARCOS F. RAMOS, RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A/MT, JULIANE BUSSOLARO - OAB:15051-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA ENVIAR O 

RESUMO DA INICIAL PARA O EMAIL DA QUINTA VARA CIVEL, COMO 

SENDO ts.5civel@tjmt.jus.br, PARA FINS DE PROCEDER A EXPEDIÇÃO DE 

EDITAL DE CITAÇÃO, NO PRAZO LEGAL

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266866 Nr: 29752-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NEPOMUCENO DA SILVA, JOSÉ 

ADRIANO CRUZ DA SILVA, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA, 

NICOLAS SCOTINI, ELIZEU DOS SANTOS SOUZA, WEBERTTON ALMEIDA 

DA SILVA, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA, EVERTON LACERDA 

FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Ceritifico que decorreu o prazo para a apresentação da defesa prévia 

dos réus MARIUA DE FÁTIMA DOS SANTOSSOUZA e ELIZEU DOS 

SANTOS SOUZA, dessa maneira, os autos serão envidos para a 

Defensoria Pública Estadual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 58702 Nr: 347-41.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIA DALLA ROSA 

BITTENCOURT - OAB:22097/O

 Autos nº  347-41.2007.811.0055 – 58702VISTOS EM 

CORREIÇÃO.Trata-se de pedido de prisão domiciliar formulado em favor do 

reeducando Argemiro José dos Santos, sob o fundamento de que o 

mesmo necessita de tratamento médico e fisioterápico em razão da 

amputação que sofreu na mão direita.Instado a se manifestar o Ministério 

Público opinou pelo indeferimento dos pleitos fls. 535/536.À fls. 565 foi 

acostado aos autos relatório médico informando acerca do estado de 

saúde do reeducando.Em seguida, vieram-me os autos conclusos.É o 

relatório. . Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea 

dos requisitos estabelecidos neste artigo.”Na situação retratada, 

inobstante não exista controvérsia acerca do fragilizado estado de saúde 

do reeducando, não se extrai do relatório médico encartado ao feito que 

ele esteja “extremamente debilitado”, por outro lado o médico ortopedista 

receitou medicamentos, bem como declarou que o penitente não necessita 

de fisioterapia externa, apenas movimentar a mão.Efetivamente, descabe 

conferir elasticidade ao rol previsto nos artigo 317 do Código de Processo 

Penal, não havendo como estender indiscriminadamente as hipóteses de 

cabimento da prisão domiciliar, conforme leciona Julio Fabbrini Mirabete:“A 

enumeração legal é taxativa e não exemplificativa, não podendo o julgador 

estender o alcance da prisão domiciliar a hipóteses não previstas na lei, 

admitindo-se apenas, na jurisprudência, como já mencionado, que se 

coloque nessa situação, excepcionalmente, o condenado que deva 

cumprir a pena em regime aberto quando inexiste casa do albergado ou 

estabelecimento similar.”Isso posto, indefiro, por ora, o pedido de prisão 

domiciliar requerido pela n. Advogada do reeducando Argemiro José dos 

Santos.As providências.Tangará da Serra - MT, 09 de maio de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 213366 Nr: 4782-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DE JESUS GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 Processo Crime nº. 4782-43.2016.811.0055 – Cód. 213366

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Considerando que a manifestação ministerial de fls. 69, determino que 

seja intimada a defesa do recuperando para que comprove nos autos a 

real necessidade da substituição da reprimenda.

Após, vistas ao Ministério Público.

Às providências. Cumpra-se.

Tangará da Serra - MT, 04 de maio de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 277578 Nr: 7089-96.2018.811.0055

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA CIVIL DA 1º 

DELEGACIA DE POLICIA DE TANGARA DA SERRA - SR. JOAO ROMANO 

DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente os requisitos necessários, com fundamento 

no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, INDEFIRO A LIMINAR requestada, 

vez que não evidenciados de plano os requisitos autorizadores da medida 

pleiteada. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 10 

(dez) dias, preste as informações necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, 

I).Findo o prazo de 10 (dez) dias, com ou sem as informações, ouça-se o 

r e p r e s e n t a n t e  d o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  e ,  a p ó s , 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.Tangará da Serra - MT, 07 de maio de 

2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 48353 Nr: 2973-04.2005.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUIZ MORBACH, SANDRA 

OLIVEIRA MORBACHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Emerson Luiz Morbach, Cpf: 66447550204, Rg: 3691136 

SSP MT Filiação: Adão Morbache e Abgail Morbach, data de nascimento: 

18/11/1973, brasileiro(a), natural de Campo bonito-PR, , Endereço: Rua 24, 

Nº 723-N, Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:Réu(s): Emerson Luiz Morbach, Cpf: 66447550204, Rg: 

3691136 SSP MT Filiação: Adão Morbache e Abgail Morbach, data de 

nascimento: 18/11/1973, brasileiro(a), natural de Campo bonito-PR, , 

Endereço: Rua 24, Nº 723-N, Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Assim, de rigor a procedência da ação penal, com a 

ressalva ora mencionada quanto à aplicação do preceito secundário do 

artigo 33 da Lei 11.343/06. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia para: a) com fulcro no artigo 107, IV cc artigo 

109, V, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA a punibilidade de 

Emerson Luiz Morbach quanto ao delito previsto no artigo 282 do Código 

Penal; b) CONDENAR o acusado Emerson Luiz Morbach nas penas do 

artigo 273, § 1.°-B, inciso I do Código Penal. Passo a dosimetria da pena. 

Atentando às diretrizes traçadas pelo artigo 59 do CP, não verifico motivos 

para arbitramento da pena-base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 

5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Não há agravantes ou atenuantes. 

Conforme julgados acima, aplicável ao caso o disposto no §4º do artigo 33 

da Lei 11.343/06, mas em patamar intermediário, face ao conteúdo das 

provas produzidas, que indicam, inclusive, venda em concreto para pelo 

menos duas pessoas (conforme prova testemunha -. Jose Marcos 

Mazzuca Salvatori). Destarte, diminuo a pena do crime na fração de 1/2, 

tornando-a definitivamente em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 

dias-multa Em virtude da primariedade do acusado e ausência de 

circunstâncias desfavoráveis, o regime inicial de cumprimento da pena 

será o ABERTO, em atenção ao artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'c', do 

Código Penal. O acusado é tecnicamente primário, motivo pelo qual 

substituo a pena por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo das 

Execuções Penais, conforme artigo 44 do CP. Após o trânsito em julgado 

desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados (art. 5o., LVII da CF), 

realizando as comunicações necessárias para o cumprimento desta 

decisão. Às providencias. Intime-se Ministerio Público e Defensoria Publica 

por meio de carga dos autos. Cumpra-se. Por fim, determino o 

DESMEMBRAMENTO dos autos com relação a acusada SANDRA 

OLIVEIRA MORBACH, formando-se novos autos em relação a mesma, com 

fulcro no artigo 80 do CPP, e anotações quanto a suspensão do processo 

e do prazo prescricional . Cumpra-se. Tangará da Serra - MT, 03 de maio 

de 2018.

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 250303 Nr: 16880-26.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNATHAN FERREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 18.496

 Autos nº 16880-26.2017.811.0055 – 250303

VISTOS.

 Tendo em vista que houve choque de pauta com a Sessão de Júri, 

redesigno nova data para audiência de instrução e julgamento sendo dia 

13 de Agosto de 2018, às 16h00min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Expeça-se o necessário.

Tangará da Serra - MT, 03 de Maio de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 245094 Nr: 12893-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LEITE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Paulo Leite Fernandes Filiação: Sebastiana Leite 

Fernandes, data de nascimento: 21/03/1973, brasileiro(a), natural de 

Campo grande-MS, , Endereço: Rua 04, Casa 14, Qd 02, Bairro: Moreninha 

ii, Cidade: Campo Grande-MS

Finalidade:CITAÇÃO para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação. Cientificando-os de que 

decorrido o prazo sem resposta, será nomeado para oferecê-la o 

Defensor Publico atuante nesta comarca.

Resumo da inicial:Em 02.04.2017 o denunciado substraiu para si coisa 

alheia movel, consistente em 01 motocicleta Honda, biz, 125 ES, 

pertencente a vitima Michele Luana Ferreira Roseno

Decisão/Despacho:Proc. 12893-79.2017.811.0055 - Cód. 245094 VISTOS 

EM CORREIÇÃO. I – Defiro o requerimento do Ministério Público de fls. 39 II 

– Promova-se a citação edilícia do requerido para, querendo, em 15 

(quinze) dias, apresentar resposta. III – Transcorrido o prazo do edital, 

voltem-me para deliberar. Citem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Tangará da Serra, 04 de Maio de 2018. FRANCISCO NEY GAÍVA, JUIZ DE 

DIREITO

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 168023 Nr: 8410-11.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON VAZ MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS 

- OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, MARILIA GABRIELA DE FIGUEIREDO MARISCO - 

OAB:18951/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 Intimação dos patronos do reu a fim de serem intimados acerca da 

expedição de carta precatória para a comarca de Barra do Bugres-MT, 

para realização de audiência de suspensão condicional do processo.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157266 Nr: 5888-45.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERCI ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 Execução Número: 5888-45.2013.811.0055

Nome Reeducando: Berci Rosa dos Santos

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 14a 6m 0d 04/05/2010 13/06/2016 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

Quantidade total de Dias Multa: 0

Data Inicial Data Final
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Detrações

Observações

07/10/2011 12/06/2016

Dias Remidos

Remições

Observações

152 fls. 194

146 fls. 268

112 fls. 374

87 fls. 516

Data de Prisão Definitiva: 13/06/2016

Total da Pena: 14a 6m 0d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 13/06/2016

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 04/01/2019

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

13/06/2016 + 3a 11m 3d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 497 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção + Detração

(13/06/2016 - 13/06/2016) -0a 0m 0d+4a 8m 6d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d+4a 8m 6d= 4a 8m 6d

Data base para Livramento Condicional 13/06/2016

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 26/01/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

13/06/2016 + 9a 8m 0d + 0a 0m 0d - 4a 8m 6d - 497- 1

Pena Restante a partir da data Atual 6a 6m 15d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

13/06/2016 + 14a 6m 0d + 0a 0m 0d - 4a 8m 6d - 497- 1

Pena Cumprida até data Atual 6a 7m 1d

Data do Término da Pena: 24/11/2024

Demais Observações

____________________________________________

 Francisco Ney Gaíva - Matrícula: 11333

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157266 Nr: 5888-45.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERCI ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 Diante do exposto, declaro remidos 87 dias, descontados da pena de 

reclusão a que foi condenado, para os efeitos legais, na forma do 

parágrafo 8° do artigo 126 da LEP.OBSERVE a Secretaria de Vara que, 

pena remida é pena cumprida, e sendo assim o tempo de pena a ser 

descontado em razão da remição deve somar-se à pena cumprida (pena 

cumprida + dias remidos). Como têm decidido os nossos Tribunais Pátrios, 

o tempo de pena remido deve ser computado como de pena privativa de 

liberdade cumprida pelo condenado e não simplesmente abatido do total da 

sanção aplicada.Em relação, ao pedido de autorização para se deslocar 

em um perímetro maior daquele estabelecido no monitoramento eletrônico 

em razão de exercer atividades laborais em uma fazenda para o 

empregador Daniel Diogo Almeida Eireli -ME, entendo que o Juízo das 

Execuções deve primar pela plena ressocialização do condenado, dessa 

forma, defiro o pedido de autorização para que o recuperando possa se 

deslocar à região rural deste município, o qual permanecera de dois a três 

dias em uma fazenda reparando as maquinas agrícola. Determino que seja 

expedido ofício ao CDP com fito de informar acerca da autorização 

concedida ao recuperando. Junto, nesta oportunidade, memorial de cálculo 

atualizado.Dê-se VISTA à Defesa e, depois, ao Ministério Público 

(Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao novo 

cálculo.Após, RETORNEM os autos CONCLUSOS para homologação do 

cálculo e envio de cópia ao recuperando.Cumpra-se. Às providências. 

Tangará da Serra - MT, 08 de Maio de 2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz 

de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 151420 Nr: 11572-82.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO DOUGLAS LIMA MARIANO, LEANDRO 

SALVIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Pelegrini - 

OAB:10.059 OAB/MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Leandro Salvio Silva, Cpf: 35280450197 Filiação: Pedro 

da Silva e Maria Etelvina Machado da Silva, data de nascimento: 

11/10/1965, brasileiro(a), natural de Biturama-PR, divorciado(a), Endereço: 

Rua 22 Esq. Rua 01 Nº 517-N, Bairro: Centro, Cidade: Tangará da 

Serra-MT

Finalidade:TOMAR CIENCIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, CUJA PARTE 

DISPOSITIVA SEGUE ABAIXO, DEVENDO MANIFESTAR O DESEJO DE 

RECORRER

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:RÉU LEANDRO SÁLVIO SILVA Na primeira fase 

dosimétrica, devem ser observadas as circunstâncias preponderantes do 

artigo 42 da Lei 11.343/2006. No caso em apreço, foram apreendidas em 

poder da ré 10 (dez) cabecinhas de pasta base de cocaína, com massa 

liquida indeterminada, 01 porção de maconha e uma pedra embalada em 

“trouxinha” de cocaína, entendo que a natureza da substância 

entorpecente possui alto grau de nocividade, tendo em vista que ocasiona 

dependência química e consequências nefastas para o indivíduo que a 

consume e para a comunidade em geral. De outro lado a quantidade 

apreendida se revelaram elevadas. Considerando as demais 

circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade, 

entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi ínsita ao delito, 

própria do tipo penal, tendo em vista que a quantidade e natureza das 

drogas já foram sopesadas como circunstâncias autônomas e 

preponderantes. O Réu não registra antecedentes criminais. Não houve 

motivação diversa daquela inerente ao crime. As circunstâncias e 

consequências do crime igualmente são normais do tipo. Por se tratar de 

crime vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se cogita de 

contribuição da vítima.

 Outrossim, diante da grande quantidade de pasta base apreendida, e a 

natureza da substancia, que possui um alto poder de gerar a famigerada 

adição ao cérebro de quem a consome, essas circunstancias devem ser 

consideradas de forma preponderante para a definição da pena-base, 

conforme artigo 42 da Lei 11343/2006: “Art. 42. O juiz, na fixação das 

penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do 

Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a 

personalidade e a conduta social do agente.” Diante dessas razões, com 

fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal e 33 e 42 da Lei nº 

11.343/06, e à evidência dos fatos negativos, especialmente à vista da 

grande quantidade de entorpecente apreendido, entendo como suficiente 

e adequada a fixação da pena-base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO 

E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. Considerando a situação econômica 

do réu, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, 1/30 do 

valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Na segunda fase da 

dosimetria, não verifico a presença de agravante nem de atenuante. Na 

terceira fase, do mesmo modo, inexistem causas de aumento ou de 

diminuição da pena, a qual torna definitiva em 05 (CINCO) ANOS DE 

RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. Por fim, verifico que o 

Acusado é primário, pois apesar de conter ações penais em seu 

desfavor, este não possui condenações com transito em jugado, bem 

como que ao que tudo indica, não se dedique às atividades criminosas 

nem integre organização criminosa, fazendo jus à causa de diminuição do 

art. 33, §4°, da Lei de Drogas. Assim, reduzo a pena em 1/3 (um terços), 

encontrando a pena de 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE 

RECLUSÃO E 500 (QUINHEMTOS) DIAS-MULTA, a qual torno definitiva, 

ante a ausência de outras causas modificadoras. Quanto ao regime de 

cumprimento de pena, o artigo 33, § 3º, do Código Penal, preleciona que “a 

determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á, com 
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observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal”. Desta 

feita, estabeleço o regime inicial ABERTO para o início do cumprimento da 

pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Deixo de aplicar 

o § 2.º do artigo 387 do CPP, uma vês que o tempo de prisão provisória se 

subtraído nesta data não alterará o regime de pena. Diante da fixação do 

regime aberto para o cumprimento da pena, que é incompatível com sua 

prisão, bem ainda considerando que se encontram exauridos os motivos 

que determinaram a prisão preventiva, DEFIRO aos réus o direito de 

recorrer em liberdade. Isento os Réus ao pagamento de custas e 

despesas processuais. Da sentença, intime-se o Ministério Público, a 

Defesa e os denunciados, pessoalmente, indagando-lhes sobre o desejo 

de recorrer o que será feito mediante termo, tudo a teor dos itens 7.14.2 e 

7.14.2.1 da CNGCGJ/MT. Transitada em julgado, determino as seguintes 

providências: 1- lance-se o nome do condenado no rol dos culpados; 2- 

expeça se guia de execução definitiva; 3- comunique-se ao Cartório 

Eleitoral, para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; 4- oficie-se o 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional; 5- comunique-se o Cartório 

Distribuidor; 6- oficie-se a autoridade policial para que, caso ainda não 

tenha sido feita, seja procedida à imediata incineração da substância 

entorpecente apreendida, reservando porção suficiente para eventual 

contraprova, lavrando-se o respectivo auto circunstanciado, devendo ser 

juntado aos autos; 7- arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra - MT, 

23 de abril de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 184214 Nr: 2140-34.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON PLASMAN LOPES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Indiciado(a): Everson Plasman Lopes de Lima Filiação: Daniel 

Batista Alves de Lima e Lourdes Lopes de Lima, brasileiro(a), , Endereço: 

Av. Ismael Jose do Nascimento, 44 W, Bairro: Jardim Vitoria, Cidade: 

Tangará da Serra-MT

Finalidade:TOMAR CIENCIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA, CUJA PARTE 

DISPOSITIVA SEGUE ABAIXO, DEVENDO MANIFESTAR O DESEJO DE 

RECORRER

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Inexistem atenuantes e agravantes na segunda fase. 

O réu é tecnicamente primário.

 Por fim, ficou comprovado que o réu praticou, mediante uma única ação, 

dois delitos (dois desacatos consumados), conforme declararam as 

vítimas, razão pela qual, com fundamento no artigo 70,'caput',do Código 

Penal, aumento de 1/6(um sexto) a pena aplicada, fixando-a em 07 (SETE) 

MESES DE DETENÇÃO, pena que a torno definitiva. Ante o exposto, julgo 

PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado EVERSON 

PLASMAN LOPES DE LIMA, qualificado nos autos, como incurso nas 

penalidades dos artigos330 e por duas vezes no artigo 331, do Código 

Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal, a cumprir a pena de 07 

(sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 10 

(dez)dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, nos termos 

do art. 33, § 2°, alínea“c”, do Código Penal.

 Somam-se as penas com base no artigo 69 do Código Penal. Estabeleço o 

valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

O réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual 

substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 

consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, 

na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais e pelo 

mesmo tempo da pena privativa supra aplicada.

Havendo descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, 

voltará a incidir a pena privativa de liberdade inicialmente fixada.

 Condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais, 

observando-se a Lei n° 1.060/50. Partes intimadas em audiência”. Nada 

mais havendo a consignar, por mim, Gabriela Coelho (Estagiária), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Francisco Ney Gaiva

Juiz(a) de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 265685 Nr: 28950-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON GUSTAVO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 Proceder a intimação do Advogado do Réu para apresentar os memoriais 

escritos, pelo prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 254753 Nr: 20462-34.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Proceder a intimação do Advogado do réu para tomar ciência acerca das 

Cartas Precatórias encaminhadas a Comarca de Arenápolis/MT com a 

finalidade de inquirição da testemunha Genoveva Valeriana de Jesus e a 

Comarca de Barra do Bugres/MT com a finalidade de inquirição das 

testemunhas Clarice Moreira da Silva, João Carlos Moreira da Silva e 

Lorena Moreira da Silva, ambas arroladas pela acusação.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/10/2018, às 08h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELMA DE MOURA MARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO APARECIDO DEL BEL (REQUERIDO)

JOSIELY OLIVEIRA LEMES (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/10/2018, às 09h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 
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com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON LIOTTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/10/2018, às 10h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001220-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VANDERLEI BUNGENSTAB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO MECANICA CONTINENTAL LTDA - ME (REQUERIDO)

AUTO PECAS BOA VISTA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/10/2018, às 10h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-86.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/10/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001249-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a alegada urgência, verifico pelos documentos 

acostados à inicial que tudo indica ser possível sejam amealhados 

melhores elementos, através do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, para 

melhor análise da liminar vindicada, a fim de que, caso seja deferida, que o 

seja de forma que as providências sejam consentâneas com o quadro 

clínico do(a) reclamante. Reputo salutar, diante dessas nuances, que seja 

colhido, antes da análise da tutela específica vindicada, o pronunciamento 

do NAT. Assim, tendo em vista a Portaria nº 1.135/2011/PRES, que trata 

sobre a implantação do Núcleo de Apoio técnico (NAT) no Estado de Mato 

Grosso, proceda-se à digitalização dos presentes autos, 

encaminhando-se ao referido Núcleo, pela via mais expedita (malote digital 

ou e-mail), para que, no prazo constante da aludida Portaria, elabore o 

competente Parecer Técnico, para a análise do pedido de tutela específica 

constante da petição inicial. Sem prejuízo, DETERMINO, nos termos do art. 

1.059 do CPC de 2015, c.c. art. 2º, da Lei nº 8.437/92, notifique-se o 

representante judicial dos reclamados, a fim de que, no prazo de 72 

(setenta e duas) horas, se manifestem acerca do conteúdo da petição 

inicial. Com ou sem manifestação dos reclamados, e com a informação do 

NAT, ou decorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos 

para análise do pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 10 de 

maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001250-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS TATIANE CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Apesar do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95 referir-se 

somente em "sentença transitada em julgado", reputo perfeitamente 

possível a realização de uma execução provisória no sistema dos 

Juizados Especiais, considerando que a execução provisória nesta 

Especializada também é disciplinada pelo art. 520 do CPC de 2015. Assim, 

defiro o pedido de processamento da execução provisória, que correrá 

por conta e responsabilidade do exequente (CPC de 2015, art. 520, I). 

Intime-se o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, satisfazer a 

obrigação constante do título (CPC de 2015, art. 815 e ss.), sob pena de 

bloqueio de verbas públicas, com a finalidade de cumprimento da tutela 

específica objeto do título (art. 52, IV e V, da Lei nº 9.099/95). 

Providencie-se o apensamento destes autos ao Processo nº . Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de maio 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001195-25.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BERNARDINO ALVES DE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos 

não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de indeferimento da inicial 

(artigos 320 e 321, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

09 de março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos 

não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de indeferimento da inicial 

(artigos 320 e 321 do CPC de 2015) Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 10 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos 

não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de indeferimento da inicial 

(artigos 320 e 321 do CPC de 2015) Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 10 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BERNARDINO ALVES DE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais. A parte autora requer indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, no entanto, pela narrativa dos fatos 

não é possível inferir exatamente quais são os fatos e os fundamentos do 

pedido. Pela narrativa dos fatos não se sabe se a pretensão se funda na 

inexistência de negócio jurídico entre as partes ou, em caso de existência 

do contrato, se já foi extinto pelo adimplemento ou outro motivo. A 

narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde da ação, inclusive 

para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do art. 5º, LV, da 

Constituição Federal, não se admitindo alegações genéricas, como no 

presente caso. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que apresente adequadamente os fatos e 

fundamentos jurídicos do pedido, sob pena de indeferimento da inicial 

(artigos 320 e 321 do CPC de 2015) Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 10 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. A plausibilidade jurídica do pedido se 

consubstancia no fato da provável inexistência do dívida, em razão de que 

pela análise do documento juntado no ID 13122670, não há qualquer 

mensalidade em aberto. Em juízo de rasa cognição, é possível concluir 

pela presença dos requisitos para concessão da medida de urgência. O 

reclamante informa que foi aluno da reclamada entre os anos de 

2008/2013 neste município de Tangará da Serra/MT, sempre honrando 

com o pagamento de todas as mensalidades, conforme demonstrativo de 

quitação. Contudo, ao tentar realizar aprovação de um cartão de crédito, 

foi informado acerca de um débito no valor de R$ 94,35, referente a 

mensalidade escolar com vencimento em 10/2013, proveniente do 

município de Primavera do Leste/MT, onde jamais estudou. Os documentos 

juntados pelo reclamante dão suporte as suas alegações, uma vez que 

pelos documentos fornecidos pela própria reclamada, não há qualquer 

fatura em aberto, referente a mensalidade escolar, fazendo, então, 

presumir ilegal a cobrança e negativação em questão e, considerando 

que, em casos desse jaez, a regra é a inversão do ônus da prova, 

competirá à reclamada a prova de que realmente é devida a referida 

cobrança. Assim, resta satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa 

cognição, houve a negativação do nome da reclamante em relação ao 

boleto no valor de R$ 94,35, com vencimento no mês 10/2013 e que não 

há qualquer mensalidade em aberto. Considerando que a medida é 

provisória, nada impede que, caso o reclamada comprove a real existência 

do débito, haja reversão da medida tutelar. De outro lado, não se pode 

olvidar que o lançamento do nome do reclamante no banco de dados de 

serviços de restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, 

tem sido objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por 

exemplo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. 

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 

77. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do 

credor se mostra precipitada, as consequências em detrimento do 

consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no 

seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. Com muito maior razão na situação em comento, em que já houve 

a extinção da obrigação do contrato em questão. O periculum in mora 

evidencia-se pelo fato de a permanência do nome nos órgãos de proteção 

ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Em razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a 

medida postulada já nesta sede porque do contrário, se efetivamente o 

débito for desconstituído na sentença, a reclamante terá suportado um 

prejuízo de grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir efeitos normalmente 

sem que isso implique em significativo prejuízo à empresa reclamada. 

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão 
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da tutela de urgência antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concebida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo aos bancos reclamados. Com essas razões, presentes 

os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a medida de urgência a fim de determinar a exclusão do 

nome do reclamante dos cadastros restritivos de crédito, com relação ao 

débito objeto da presente demanda, lançados pela instituição reclamada. 

Oficie-se para cumprimento desta decisão. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta 

com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 

de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001187-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 
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entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 13070427. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Por fim, resta consignado que, 

caso seja necessário o bloqueio de eventuais valores remanescentes 

para o cumprimento da medida, os autos serão remetidos para a 4ª Vara 

Cível desta comarca. Intimem-se. Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA. 

Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001231-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito que se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de probabilidade do direito confronto entre o caso em questão com 

teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise 

das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o consiste na 

inviabilização do perigo da demora no provimento jurisdicional efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em 

juízo de rasa cognição, é possível concluir pela presença dos requisitos 

para concessão da medida de urgência. O reclamante informa nos autos 

que se matriculou junto a instituição reclamada, para realização de curso 

superior, com mensalidades no valor de R$ 393,35, com bônus de 25% em 

razão de sua nota no ENEM, mais 10% caso os pagamentos fossem 

efetuados até a data do vencimento, restando ao final para ser pago o 

valor de R$ 211,43. Contudo, após o pagamento da primeira mensalidade, 

foi surpreendida com o valor da segunda mensalidade, onde a reclamada 

teria lançado duas matérias extras em sua grade, pelas quais foi cobrado 

o valor de R$ 167,17 cada uma. Assim, considerando que não possuía 

mais condições de dar continuidade ao curso, solicitou o cancelamento da 

matricula, sendo informada que para tal finalidade teria que efetuar o 

pagamento da mensalidade do mês 04/2018, tendo o feito no dia 

10/04/2018, solicitando o cancelamento em 11/04/2018. Entretanto, para 

sua surpresa, mesmo após a efetivação do cancelamento, lhe estão 

sendo cobradas duas mensalidades no valor de R$ 420,39 – vencimento 

em 10/05/2018 e R$ 545,77 – vencimento em 20/12/2018, valores que 

entende serem indevidos, uma vez que já efetivou o cancelamento do 

curso. Os documentos juntados pelo reclamante dão suporte as suas 

alegações. Assim, resta satisfatoriamente demonstrado, em juízo de rasa 

cognição, que efetivamente a reclamante solicitou o cancelamento do 

contrato pactuado com a reclamada, o que demonstra haver evidencias de 

que os valores cobrados seriam indevidos. De outro lado, não se pode 

olvidar que o lançamento do nome do reclamante no banco de dados de 

serviços de restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, 

tem sido objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por 

exemplo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. 

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 

77. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do 

credor se mostra precipitada, as consequências em detrimento do 

consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no 

seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. Com muito maior razão na situação em comento, em que já houve 

a extinção da obrigação do contrato em questão. O evidencia-se pelo fato 

de a permanência do nome nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo 

de crédito, periculum in mora daí resultando, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil 

reparação. Em razão disso, revela-se muito mais prudente deferir-se a 

medida postulada já nesta sede porque do contrário, se efetivamente o 

débito for desconstituído na sentença, a reclamante terá suportado um 

prejuízo de grande monta; por outro lado, porém, se o pedido for julgado 

improcedente, a inscrição depreciativa voltará a surtir efeitos normalmente 

sem que isso implique em significativo prejuízo à empresa reclamada. 

Como consequência, advém a necessidade de deferimento da concessão 

da tutela de urgência antecipada neste tocante, pois fosse a tutela 

concedida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. 

Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição nos 

serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, sem 

qualquer prejuízo aos bancos reclamados. Com essas razões, presentes 

os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos da sentença 

final, DEFIRO a medida de urgência a fim de determinar que o reclamado se 

abstenha de incluir o nome da reclamante nos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito, com relação ao débito objeto da presente 

demanda. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. 
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Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a 

também para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97711 Nr: 4108-66.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARCIA TRUCK AUTO MECANICA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

Lucans Nogueira - OAB:16040, VALTER LUCAS MARONEZI - 

OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4108-66.2014.811.0045

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: GARCIA TRUCK AUTO MECANICA LTDA ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Garcia Truck Auto Mecanica Ltda Me, 

CNPJ: 09201528000101, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Endereço: Rua Guaporé, Nº. 253-S, Bairro: Centro, Cidade: Lucas do Rio 

Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 (quinhentos 

e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 128,60 

(cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 8 de maio de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87241 Nr: 1050-89.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB CONSTRUÇÃO DE REDES DE 

ELETREFICAÇÃO RURAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1050-89.2013.811.0045 COD. 87241

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: BB CONSTRUÇÃO DE REDES DE ELETREFICAÇÃO 

RURAL LTDA-ME

INTIMANDO(A, S): Executados(as): BB Construção de Redes de 

Eletreficação Rural Ltda-me, CNPJ: 09209117000154,Endereço:Av. 

Maranhão, 798-N, Bairro: Distrito Industrial, Cidade: Lucas do Rio 

Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 (quinhentos 

e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 128,60 

(cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 8 de maio de 2018.

, Luciana Maria Adams.

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121325 Nr: 1259-53.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEMERSON SILVA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE SOARES MARINHO - 

OAB:GO/24882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:OAB/MT 21.150-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ R$505,45 

(Quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (Cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 
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clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103189 Nr: 360-89.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIQUEIAS VELLOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119842 Nr: 468-84.2016.811.0045

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LL AGROPECUÁRIA LTDA, MARINO JOSÉ FRANZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT, NOELI 

ALBERTI - OAB:4061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:6298-A

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte Excipiente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ R$376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link: 

Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas 

finais remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111330 Nr: 4589-92.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANISE MENDES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(quinhentos e cinco reais reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82415 Nr: 1789-96.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARTINS DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 1789-96.2012.811.0045 – 82415

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA NACIONAL

PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARTINS DE DEUS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Francisco Martins de Deus, Cpf: 

68066929315 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Atualmente em lugar 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 847,26 (oitocentos 

e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 423,63 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e três 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 423,63 

(quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos) para fins 

de recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Gentil Vieira de Barros, Técnico Judiciário, digitei.
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 Lucas do Rio Verde - MT, 8 de maio de 2018.

Luciana Maria Adams

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21132 Nr: 2384-08.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON LUIZ CECHINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIA MARA P. FAVARETTO 

DE ANDRADE - OAB:10.258

 Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 

(quinhentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 128,60 (cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88162 Nr: 2020-89.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DE ANDRADE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAS - 

OAB:3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: DIAS

AUTOS N.º 2020-89.2013.811.0045 COD. 88162

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALVES DE ANDRADE NETO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): José Alves de Andrade Neto, Cpf: 

11169044620, Rg: 7.310.584 SSP MG Filiação: Sebastião Rodrigues de 

Andrade e Maria Alves de Andrade, brasileiro(a), Endereço: Av. Mato 

Grosso, 1337-E, Bairro: Cidade Nova, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 505,45 (quinhentos 

e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, 

sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 128,60 

(cento e vinte e oito reais e sessenta centavos) para fins de recolhimento 

da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 

11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item 

custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma única guia 

com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá ser 

protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 8 de maio de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80658 Nr: 4737-45.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHA LURDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 4737-45.2011.811.0045

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: ANTONINHA LURDES DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Antoninha Lurdes da Silva, Cpf: 

93658150106, Rg: 263.840 SSP MT Filiação: Rosa Moderna Duarte e José 

Gomes Duarte, data de nascimento: 13/01/1960, brasileiro(a), natural de 

Ronda alta-RS, casado(a), do lar, Endereço: Rua D Nº 3130 - S, Bairro: 

Cerrado, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 507,24 (quinhentos 

e sete reais e vinte e quatro centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença. Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 

376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para 

recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 130,39 (cento e trinta reais e 

trinta e nove centavos) para fins de recolhimento da guia de taxa 

judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link: Emissão de Guias On Line – Primeira Instância, item 11 (custas e 

taxas finais remanescentes), preencher os campos com o número único 

do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após clicar no item custas e taxa e 

preencher o valor de cada, será gerada uma única guia com o valor todas 

das custas, que após o pagamento deverá ser protocolada na Central de 

Arrecadação e Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou 

ser lavrada certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação 

da CNGC/MT.

Eu, Luciana Maria Adams, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 8 de maio de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26787 Nr: 840-14.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARILDA MUNIZ DE 

PAULA, para devolução dos autos nº 840-14.2008.811.0045, Protocolo 

26787, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123525 Nr: 2326-53.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI JOSÉ ELY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA, GILMAR 

PEREIRA MARQUES, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUDI GALLI - OAB:6562-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO INÁCIO 

MORAIS - OAB:26951/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NEUDI GALLI, para 

devolução dos autos nº 2326-53.2016.811.0045, Protocolo 123525, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 659 Nr: 44-72.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, ANTÔNIO FAGUNDES DE OLIVEIRA, JOSÉ NAKIRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - OAB:1.938-A/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT, TÁSSIO 

VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13.948 MT

 CÓDIGO 659.

Vistos etc.

I. Atenda-se integralmente o determinado no item I de f. 1.582, 

certificando-se sobre constar no pólo passivo os nomes Antonio 

Fagundes de Oliveira e José Nakiri.

 II. Certifique-se, ainda, se a intimação da executada quanto aos termos da 

decisão proferida às f. 1.582/1.583 observou a correta representação 

processual da parte, e, caso positivo, se houve ou não manifestação.

 III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 09 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 28552 Nr: 2540-25.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 28552.

Vistos etc.

I. Indefiro a penhora sobre o imóvel objeto da matrícula nº 2.674, do CRI de 

Lucas do Rio Verde, porquanto se trata do mesmo imóvel objeto dos 

embargos de terceiro que foram julgados procedentes (cópia da sentença 

às f. 102/105).

II. Quanto ao imóvel objeto da matrícula 7.322, intime-se o exequente para 

apresentar cópia da referida matrícula, no prazo de 10 (dez) dias.

 III. Após, proceda-se a penhora na forma disposta no § 1º do art. 845 do 

CPC, devendo o exequente providenciar, para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, 

mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, 

independentemente de mandado judicial, a qual deverá ser expedida por 

esta secretaria.

IV. Em seguida, expeça-se o necessário à avaliação do bem penhorado e 

intimação da executada e seu cônjuge (se for o caso).

V. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 08 de maio de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 92824 Nr: 109-08.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJENANE NODARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 92824.

Vistos etc.

I. Intime-se a exequente para que manifeste sobre a exceção de 

pré-executividade apresentada às f. 57/59, no prazo de 10 (dez) dias.

II. Após, retornem conclusos.

 III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89553 Nr: 3440-32.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMIL LUIZ VETORAZZI TONINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE FÁTIMA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LUIZ TONINI - 

OAB:14.690/MS, MARCO ANTONIO NOVAES NOGUEIRA - 

OAB:11.366/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Código 89553.

Vistos etc.

I. Acolho o último valor indicado na petição de f. 80 para fins de 

prosseguimento da execução (R$ 70.220,47).

 II. Intime-se o exequente para a apresentação de certidão atualizada da 

matrícula do imóvel que pretende penhorar, no prazo de 15 (quinze) dias.

 III. Atendido o item retro, proceda-se a penhora na forma disposta no § 1º 

do art. 845 do CPC, devendo o exequente providenciar, para presunção 

absoluta de conhecimento por terceiros, a respectiva averbação no ofício 

imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato, 

independentemente de mandado judicial, a qual deverá ser expedida por 

esta secretaria.

IV. Em seguida, expeça-se o necessário à avaliação do bem penhorado e 

intimação da executada e seu cônjuge (se for o caso).

V. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 08 de maio de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93656 Nr: 762-10.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A.ZORZI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDAIRA SOUZA NETO RIBEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 93656.

Vistos etc.

I. As cártulas anexadas ao presente feito indicam que a empresa 

executada se trata de firma individual, em que não há distinção patrimonial 

entre a pessoa física e jurídica.

II. Sendo assim, defiro a inclusão no polo passivo da pessoa física do 

sócio-proprietário, revelando-se desnecessária a instauração do incidente 

de desconsideração da personalidade jurídica.

 Nesse sentido:
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"DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - MICROEMPRESA 

INDIVIDUAL Descabimento - Reconhecido que o patrimônio da pessoa 

física do comerciante confunde-se com o da firma individual, 

respondendo, portanto, pelas obrigações assumidas pela empresa e 

vice-versa - Desnecessidade de desconsideração da personalidade 

jurídica, dada a inexistência de distinção patrimonial, podendo os atos 

expropriatórios alcançarem o patrimônio da pessoa física - Agravo 

improvido, com observação. (TJ-SP - AI: 00070052520138260000 SP 

0007005-25.2013.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 

07/02/2013, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

15/02/2013)”

III. Intime-se o exequente para identificar e qualificar o(a) sócio(a)

-proprietário(a) em questão, bem como requerer o que entender de direito 

quanto ao prosseguimento da execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 IV. Após, conclusos.

V. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 08 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80204 Nr: 4272-36.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 80204.

Vistos etc.

I. Ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, em que 

se discutiam os índices de correção monetária e os juros de mora a serem 

aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, 

o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu duas teses sobre a matéria:

 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 

11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a 

condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre 

débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser 

aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública 

remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da 

isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de 

relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o 

índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, 

permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

 e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 

11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das 

condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial 

da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição 

desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez 

que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de 

preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

II. Após o julgamento acima decidiu também o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça em acórdão proferido sob o rito dos recursos repetitivos:

 “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA 

PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE 

A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA 

PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA 

PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. 

"TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 

9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção 

monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda 

Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de 

fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente 

julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título 

de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de 

taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em 

índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período 

correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a 

aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima 

enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação 

dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização 

monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de 

remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou 

pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão 

do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se 

descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu 

expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da 

Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que 

estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública 

com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, 

aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as 

condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a 

depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de 

natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza 

administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de 

acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, 

vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à 

vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de 

remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base 

no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 

Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. 

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações 

diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros 

moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência 

do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), 

nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 

Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza 

tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na 

repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na 

cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal 

específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 

161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na 

legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, 

sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. 

Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para 

atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza 

da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual 

coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja 

constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." (...) 

Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, 

c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ REsp 1495146/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

22/02/2018, DJe 02/03/2018)”

III. Ressalta-se que o acórdão juntado às f. 47/51 (oriundo dos embargos 

interpostos em face da presente execução) não destoou dos 

entendimentos acima transcritos quando fixou o índice IPCA como critério 

de correção monetária. De igual forma não destoou o comando sentencial 

dos embargos (cópia às f. 44/45) em relação aos juros de mora (neste 

ponto a sentença permaneceu inalterada) quando determinou o índice de 

remuneração da caderneta de poupança, na forma da Lei nº 9.494/97.

IV. Em atenção aos critérios acima descritos, verifico incorreções tanto no 

cálculo apresentado pelo exequente à f. 54 (inobservância quanto aos 
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juros moratórios, que devem corresponder à remuneração da caderneta 

de poupança) quanto no cálculo apresentado pelo executado à f. 60 

(inobservância quanto ao índice de correção monetária, que deve ser o 

IPCA; e quanto aos juros moratórios, que devem corresponder à 

remuneração da caderneta de poupança).

V. Intime-se o exequente para a apresentação de novo cálculo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, com as correções necessárias.

VI. Em seguida, intime-se o executado via remessa dos autos para dizer 

sobre os novos cálculos.

 VII. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 18 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 19465 Nr: 793-11.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LUIZ DELEVATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 CÓDIGO 19465.

Vistos etc.

I. Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença proferida.

 II. Expeça-se o necessário à conversão em renda da totalidade que se 

encontra depositada.

 III. Em seguida, arquive-se.

 IV. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95404 Nr: 2218-92.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL MORANTI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDER CAR VEICULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Maria Simião - 

OAB:12362-A/MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, 

SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554

 CÓDIGO 95404.

Vistos etc.

Conforme se infere às f. 202-v/203, as partes entabularam acordo 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda.

 Desta forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

ISTO POSTO, homologo o acordo entabulado pelas partes, que passam a 

fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito.

 No entanto, no que tange às custas, deve ser imputada à parte ré, tendo 

em vista o teor do acordo, onde há satisfação dos direitos reclamados 

pelo autor. Portanto, custas pela ré.

 Honorários advocatícios na forma acordada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, 08 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110733 Nr: 4298-92.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 110733.

 TIPO: APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA.

Requerente: Antonio Ferreira de Almeida.

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Vistos etc.

1. Trata-se de ação em que o autor objetiva à obtenção de aposentadoria 

por idade mista/híbrida, alegando, em síntese, que preenche os requisitos 

legais relativos à idade e tempo de trabalho.

 Com a inicial vieram documentos.

Despacho inicial às f. 37/38.

 Citado, o requerido apresentou contestação e documentos às f. 46/56 

sustentando que a parte autora não cumpriu os requisitos legais para 

implantação do benefício.

A autora apresentou impugnação às f. 72/75.

 Em audiência de instrução e julgamento (f. 69/70) tomou-se o depoimento 

pessoal da parte autora e, por meio de carta precatória (f. 113/114) foram 

ouvidas 03 (três) testemunhas.

A autora ofereceu alegações finais às f. 115/119, ratificando pela 

procedência do feito.

O requerido, por sua vez, intimado via remessa dos autos, permaneceu 

em silêncio (certidão de f. 123).

 2. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A concessão do benefício da aposentadoria por idade "mista" ou "híbrida", 

conforme disposto no artigo 48, §§ 3º e 4º, da Lei nº 8.213/91, está 

condicionada ao preenchimento de dois requisitos: a) idade mínima de 65 

(sessenta e cinco) anos para o homem e de 60 (sessenta) anos para a 

mulher; e b) demonstração do efetivo exercício de atividade rural em 

conjunto com períodos de contribuição prestados sob outras categorias 

de segurado (contribuinte individual, empregado, etc.) por tempo 

equivalente ao da carência do benefício pretendido, observada a regra de 

transição prevista no artigo 142 do mencionado diploma legal.

No caso em análise, o requisito etário está devidamente demonstrado nos 

autos, evidenciando que o autor (homem) possui idade igual ou superior a 

65 (sessenta e cinco) anos.

Quanto à carência, de acordo com a tabela inserida no artigo 142 da Lei nº 

8.213/1991, e considerando que o autor completou 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade em 10/05/2005, mister a comprovação do período de 

carência mínimo de 144 (cento e quarenta e quatro) meses/contribuições.

 Para fins de comprovação do exercício da atividade rural, nos termos da 

Súmula 149 do STJ e do recurso representativo da controvérsia REsp 

1.321.493/PR, não basta a prova exclusivamente testemunhal. É 

necessária a existência de um início razoável de prova material, 

devidamente corroborado pela prova testemunhal.

Na espécie, os documentos carreados aos autos são os seguintes:

1) Certidão do INCRA (2011) indicando a profissão do autor como 

agricultor e informando que ele e sua esposa foram assentados no lote 

072 da Gleba Guaporé, Setor Pimenteiras do Projeto Fundiário Corumbiara, 

em junho de 1981, conforme consta em processo administrativo 

INCRA/PF-CO nº 0.341/83.

2) Declaração para Cadastro de Imóvel Rural (emitida em 19/01/1982);

3) Nota fiscal (1986) de compra de moto serra indicando o mesmo 

município de localização do imóvel rural onde o autor foi assentado.

Diante da dificuldade do segurado especial na obtenção de prova escrita 

do exercício de sua profissão, a jurisprudência do STJ firmou orientação 

no sentido de que o rol de documentos hábeis à comprovação do 

exercício de atividade rural inscrito no art. 106, parágrafo único, da Lei 

8.213/1991, é meramente exemplificativo, e não taxativo, sendo 

admissíveis outros documentos além dos previstos no mencionado 

dispositivo, inclusive que estejam em nome de membros do grupo familiar 

ou ex-patrão.

Ilustrativamente:
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“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIGURADO. 1. IN CASU, O 

TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFIRMANDO A SENTENÇA, JULGOU 

PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A 

PROVA DOCUMENTAL JUNTADA AOS AUTOS DÁ CONTA DO EXERCÍCIO 

DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO EQUIVALENTE À NECESSÁRIA 

CARÊNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA. 2. O ROL DE DOCUMENTOS ÍNSITO NO ART. 106 DA 

LEI 8213/91 PARA A COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 

RURAL É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, SENDO ADMISSÍVEIS OUTROS 

ALÉM DOS PREVISTOS NO MENCIONADO DISPOSITIVO. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AGRG NO RESP 1.311.495/CE, 

SEGUNDA TURMA, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJE 

15/6/2012)”

Ainda no tocante ao início de prova material, adotam-se os seguintes 

posicionamentos já sumulados:

“SÚMULA 73 DO TRF4: ADMITEM-SE COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

DO EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL, EM REGIME DE ECONOMIA 

FAMILIAR, DOCUMENTOS DE TERCEIROS, MEMBROS DO GRUPO 

PARENTAL.”

“SÚMULA Nº 6 DA TNU - A CERTIDÃO DE CASAMENTO OU OUTRO 

DOCUMENTO IDÔNEO QUE EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE TRABALHADOR 

RURAL DO CÔNJUGE CONSTITUI INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DA ATIVIDADE RURÍCULA.”

“SÚMULA Nº 32, DA AGU - "PARA FINS DE CONCESSÃO DOS 

BENEFÍCIOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 39, INCISO I E SEU PARÁGRAFO 

ÚNICO, E 143 DA LEI 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, SERÃO 

CONSIDERADOS COMO INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL 

DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES DOTADOS DE FÉ PÚBLICA, 

DESDE QUE NÃO CONTENHAM RASURAS OU RETIFICAÇÕES RECENTES, 

NOS QUAIS CONSTE EXPRESSAMENTE A QUALIFICAÇÃO DO 

SEGURADO, DE SEU CÔNJUGE, ENQUANTO CASADO, OU 

COMPANHEIRO, ENQUANTO DURAR A UNIÃO ESTÁVEL, OU DE SEU 

ASCENDENTE, ENQUANTO DEPENDENTE DESTE, COMO RURÍCOLA, 

LAVRADOR OU AGRICULTOR, SALVO A EXISTÊNCIA DE PROVA EM 

CONTRÁRIO."

Em análise ao processado no presente feito, verifico que a prova 

testemunhal produzida em audiência, aliada aos documentos antes 

elencados (início de prova material) não deixam dúvidas acerca do 

exercício da atividade rural do autor, na forma de regime de economia 

familiar, por pelo menos 10 (dez) anos anos.

 No que concerne ao tempo de contribuição decorrente de vínculo urbano, 

o CNIS da parte autora (f. 52-v/56) indica diversos períodos, os quais, 

reunidos, ultrapassam 10 (dez) anos.

 Com efeito, somando-se o tempo de labor rural com o tempo de 

contribuição como trabalhador urbano, impõe-se o reconhecimento de que 

o autor atingiu o período de carência e completou os requisitos 

necessários ao benefício de aposentadoria rural mista ou híbrida.

 Pela pertinência e como forma de corroborar a linha de raciocínio 

desenvolvida, lanço mão do recente e completo julgado oriundo do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça abordando acerca do tema em debate:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. ART. 48, §§ 3º 

E 4º, DA LEI 8.213/1991. TRABALHO URBANO E RURAL NO PERÍODO DE 

CARÊNCIA. REQUISITO. LABOR CAMPESINO POR OCASIÃO DO 

IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA AFASTADA. CONTRIBUIÇÕES. TRABALHO 

RURAL. DESNECESSIDADE.

1. O INSS INTERPÔS RECURSO ESPECIAL ADUZINDO QUE A PARTE ORA 

RECORRIDA NÃO SE ENQUADRA NA APOSENTADORIA POR IDADE 

PREVISTA NO ART. 48, § 3º, DA LEI 8.213/1991, POIS, NO MOMENTO EM 

QUE SE IMPLEMENTOU O REQUISITO ETÁRIO OU O REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, ERA TRABALHADORA URBANA, SENDO A CITADA 

NORMA DIRIGIDA A TRABALHADORES RURAIS. ADUZ AINDA QUE O 

TEMPO DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR À LEI 8.213/1991 NÃO PODE SER 

COMPUTADO COMO CARÊNCIA.

2. O § 3º DO ART. 48 DA LEI 8.213/1991 (COM A REDAÇÃO DADA PELA 

LEI 11.718/2008) DISPÕE: "§ 3º OS TRABALHADORES RURAIS DE QUE 

TRATA O § 1O DESTE ARTIGO QUE NÃO ATENDAM AO DISPOSTO NO § 

2º DESTE ARTIGO, MAS QUE SATISFAÇAM ESSA CONDIÇÃO, SE FOREM 

CONSIDERADOS PERÍODOS DE CONTRIBUIÇÃO SOB OUTRAS 

CATEGORIAS DO SEGURADO, FARÃO JUS AO BENEFÍCIO AO 

COMPLETAREM 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS DE IDADE, SE HOMEM, E 

60 (SESSENTA) ANOS, SE MULHER".

3. DO CONTEXTO DA LEI DE BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL SE 

CONSTATA QUE A INOVAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI 

11.718/2008 CRIOU FORMA DE APOSENTAÇÃO POR IDADE HÍBRIDA DE 

REGIMES DE TRABALHO, CONTEMPLANDO AQUELES TRABALHADORES 

RURAIS QUE MIGRARAM TEMPORÁRIA OU DEFINITIVAMENTE PARA O 

MEIO URBANO E QUE NÃO TÊM PERÍODO DE CARÊNCIA SUFICIENTE 

PARA A APOSENTADORIA PREVISTA PARA OS TRABALHADORES 

URBANOS (CAPUT DO ART. 48 DA LEI 8.213/1991) E PARA OS RURAIS (§

§ 1º E 2º DO ART. 48 DA LEI 8.213/1991).

4. COMO EXPRESSAMENTE PREVISTO EM LEI, A APOSENTADORIA POR 

IDADE URBANA EXIGE A IDADE MÍNIMA DE 65 ANOS PARA HOMENS E 60 

ANOS PARA MULHER, ALÉM DE CONTRIBUIÇÃO PELO PERÍODO DE 

CARÊNCIA EXIGIDO. JÁ PARA OS TRABALHADORES EXCLUSIVAMENTE 

RURAIS, A IDADE É REDUZIDA EM CINCO ANOS, E O REQUISITO DA 

CARÊNCIA RESTRINGE-SE AO EFETIVO TRABALHO RURAL (ART. 39, I, E 

143 DA LEI 8.213/1991).

5. A LEI 11.718/2008, AO INCLUIR A PREVISÃO DOS §§ 3º E 4º NO ART.

48 DA LEI 8.213/1991, ABRIGOU, COMO JÁ REFERIDO, AQUELES 

TRABALHADORES RURAIS QUE PASSARAM A EXERCER TEMPORÁRIA 

OU PERMANENTEMENTE PERÍODOS EM ATIVIDADE URBANA, JÁ QUE 

ANTES DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA O MESMO SEGURADO SE 

ENCONTRAVA NUM PARADOXO JURÍDICO DE DESAMPARO 

PREVIDENCIÁRIO: AO ATINGIR IDADE AVANÇADA, NÃO PODIA RECEBER 

A APOSENTADORIA RURAL PORQUE EXERCEU TRABALHO URBANO E 

NÃO TINHA COMO DESFRUTAR DA APOSENTADORIA URBANA EM 

RAZÃO DE O CURTO PERÍODO LABORAL NÃO PREENCHER O PERÍODO 

DE CARÊNCIA.

6. SOB O PONTO DE VISTA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA, A INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 11.718/2008 

CONSUBSTANCIA A CORREÇÃO DE DISTORÇÃO DA COBERTURA 

PREVIDENCIÁRIA: A SITUAÇÃO DAQUELES SEGURADOS RURAIS QUE, 

COM A CRESCENTE ABSORÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO CAMPESINA 

PELA CIDADE, PASSAM A EXERCER ATIVIDADES LABORAIS DIFERENTES 

DAS LIDES DO CAMPO, ESPECIALMENTE QUANTO AO TRATAMENTO 

PREVIDENCIÁRIO.

7. ASSIM, A DENOMINADA APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA OU 

MISTA (ART. 48, §§ 3º E 4º, DA LEI 8.213/1991) APONTA PARA UM 

HORIZONTE DE EQUILÍBRIO ENTRE A EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES 

SOCIAIS E O DIREITO, O QUE AMPARA AQUELES QUE EFETIVAMENTE 

TRABALHARAM E REPERCUTE, POR CONSEGUINTE, NA REDUÇÃO DOS 

CONFLITOS SUBMETIDOS AO PODER JUDICIÁRIO. 8. ESSA NOVA 

POSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA POR IDADE NÃO REPRESENTA 

DESEQUILÍBRIO ATUARIAL, POIS, ALÉM DE REQUERER IDADE MÍNIMA 

EQUIVALENTE À APOSENTADORIA POR IDADE URBANA (SUPERIOR EM 

CINCO ANOS À APOSENTADORIA RURAL), CONTA COM LAPSOS DE 

CONTRIBUIÇÃO DIRETA DO SEGURADO QUE A APOSENTADORIA POR 

IDADE RURAL NÃO EXIGE. 9.

PARA O SISTEMA PREVIDENCIÁRIO, O RETORNO CONTRIBUTIVO É 

MAIOR NA APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA DO QUE SE O MESMO 

SEGURADO PERMANECESSE EXERCENDO ATIVIDADE EXCLUSIVAMENTE 

RURAL, EM VEZ DE MIGRAR PARA O MEIO URBANO, O QUE 

REPRESENTARÁ, POR CERTO, EXPRESSÃO JURÍDICA DE AMPARO DAS 

SITUAÇÕES DE ÊXODO RURAL, JÁ QUE, ATÉ ENTÃO, ESSE FENÔMENO 

CULMINAVA EM SEVERA RESTRIÇÃO DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS 

AOS TRABALHADORES RURAIS.

10. TAL CONSTATAÇÃO É FORTALECIDA PELA CONCLUSÃO DE QUE O 

DISPOSTO NO ART. 48, §§ 3º E 4º, DA LEI 8.213/1991 MATERIALIZA A 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA UNIFORMIDADE E A EQUIVALÊNCIA 

ENTRE OS BENEFÍCIOS DESTINADOS ÀS POPULAÇÕES RURAIS E 

URBANAS (ART. 194, II, DA CF), O QUE TORNA IRRELEVANTE A 

PREPONDERÂNCIA DE ATIVIDADE URBANA OU RURAL PARA DEFINIR A 

APLICABILIDADE DA INOVAÇÃO LEGAL AQUI ANALISADA.

11. ASSIM, SEJA QUAL FOR A PREDOMINÂNCIA DO LABOR MISTO NO 

PERÍODO DE CARÊNCIA OU O TIPO DE TRABALHO EXERCIDO POR 

OCASIÃO DO IMPLEMENTO DO REQUISITO ETÁRIO OU DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, O TRABALHADOR TEM DIREITO A SE 

APOSENTAR COM AS IDADES CITADAS NO § 3º DO ART. 48 DA LEI 

8.213/1991, DESDE QUE CUMPRIDA A CARÊNCIA COM A UTILIZAÇÃO DE 

LABOR URBANO OU RURAL. POR OUTRO LADO, SE A CARÊNCIA FOI 

CUMPRIDA EXCLUSIVAMENTE COMO TRABALHADOR URBANO, SOB 

ESSE REGIME O SEGURADO SERÁ APOSENTADO (CAPUT DO ART. 48), 
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O QUE VALE TAMBÉM PARA O LABOR EXCLUSIVAMENTE RURÍCOLA (§

§1º E 2º DA LEI 8.213/1991).

12. NA MESMA LINHA DO QUE AQUI PRECEITUADO: RESP 1.376.479/RS, 

REL.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, JULGADO 

EM 4.9.2014, PENDENTE DE PUBLICAÇÃO.

13. OBSERVANDO-SE A CONJUGAÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS DE 

APOSENTADORIA POR IDADE NO ART. 48, § 3º, DA LEI 8.213/1991, 

DENOTA-SE QUE CADA QUAL DEVE SER OBSERVADO DE ACORDO COM 

AS RESPECTIVAS REGRAS.

14. SE OS ARTS. 26, III, E 39, I, DA LEI 8.213/1991 DISPENSAM O 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FINS DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL, EXIGINDO APENAS A COMPROVAÇÃO DO LABOR 

CAMPESINO, TAL SITUAÇÃO DEVE SER CONSIDERADA PARA FINS DO 

CÔMPUTO DA CARÊNCIA PREVISTA NO ART. 48, § 3º, DA LEI 8.213/1991, 

DISPENSANDO-SE, PORTANTO, O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES.

15. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(STJ - RESP 1702489/SP, REL. MINISTRO HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, JULGADO EM 28/11/2017, DJE 19/12/2017)”

No que atine ao valor do salário de benefício, o § 4º do artigo 48 da Lei nº 

8.213/91 estabelece:

“Art. 48. (...)

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do 

benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do 

art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do 

período como segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição 

da Previdência Social.”

 Por sua vez, o citado artigo 29, em seu inciso II, dispõe que o salário de 

benefício consiste “na média aritmética simples dos maiores 

salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o 

período contributivo”, média esta que será utilizada para fins de apuração 

do valor devido.

Com relação à data em que a aposentadoria é devida, deve-se considerar 

a data em que houve o pedido administrativo (29/11/2013 – f. 20), ocasião 

em que o autor já havia completado o critério etário.

 Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE. HÍBRIDA OU MISTA. TRABALHADOR RURAL. FUNGIBILIDADE. 

TEMPO RURAL E URBANO. SOMA. ART. 48 § 3º, LEI 8.213/91. INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL. RETORNO AO LABOR RURAL. PROVA 

TESTEMUNHAL CONVINCENTE. IDADE MÍNIMA 60 ANOS PARA MULHER E 

65 PARA HOMEM. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 

HONORARIOS. CAUSALIDADE. REQUSITO ETÁRIO IMPLEMENTADO NO 

CURSO DA AÇÃO. (...) 10. Termo inicial do beneficio será a partir de data 

em que a autora completou o requisito etário indicado no item 8 supra, uma 

vez que, no momento do ajuizamento da ação e da citação, os requisitos 

para aposentadoria ora deferida (artigo 48, § 3º da Lei 8.213/91) ainda 

não estavam presentes, afastando-se, por conseguinte, a data do 

requerimento e a data da citação como parâmetro para fixação da DIB. (...) 

(TRF1 - AC 0017706-25.2013.4.01.9199 / TO, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.448 de 

03/02/2015)”

3. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, na 

forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de determinar que o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS conceda ao autor a 

aposentadoria rural por idade híbrida/mista, nos termos do artigo 48 § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, no valor correspondente à média aritmética simples 

dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento 

de todo o período contributivo (o §4º do art. 48 da Lei 8.213/91), desde 

que não inferior a 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º salário, nos 

seguintes termos:

a) O NOME DO SEGURADO: ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA;

b) CPF: 918.149.878-00;

c) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL 

HÍBRIDA/MISTA, INCLUSIVE COM O ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO;

d) PERÍODO DE CARÊNCIA A SER CONSIDERADO: 144 

MESES/CONTRIBUIÇÕES;

 e) A RENDA MENSAL ATUAL: A CALCULAR, DE ACORDO COM O INCISO 

II DO ARTIGO. 29 DA LEI Nº 8.213/91, E DESDE QUE NÃO INFERIOR A 01 

(UM) SALÁRIO MÍNIMO;

f) A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (29/11/2013 – DATA DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO);

g) DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: A DEPENDER DA INTIMAÇÃO DO 

INSS;

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar 

o estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora 

possui idade avançada, reduzida capacidade de trabalho, o que gera o 

perigo de dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar.

As prestações em atraso deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso, a teor das Súmulas 148/STJ e 

19/TRF da 1º Região, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a contar 

da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual 

de 10%, sobre o valor da condenação (valores devidos entre o 

ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ.

Em atenção ao artigo 496, § 3º, inciso I, do CPC, deixo de remeter os autos 

à instância superior para reexame necessário, por se tratar de 

condenação de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos.

Isento o INSS do pagamento das custas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 20 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 87071 Nr: 870-73.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 CÓDIGO 87071.

Vistos etc.

I. Cumpra-se conforme determinado à f. 197, certificando-se acerca da 

tempestividade do recurso de apelação.

 II. Em seguida, retorne o feito à Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo do e. TJMT.

 III. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80469 Nr: 4544-30.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL FERRARI LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 CÓDIGO 80469.

Vistos etc.

I. Defiro o pedido da Fazenda Pública para o fim de determinar a 

conversão dos valores bloqueados à f. 113 em renda em favor do ente 

exequente. Expeça-se o necessário.

II. Após, renove-se vista dos autos, conforme solicitado.

 III. Cumpra-se. Às providências.
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Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 28178 Nr: 2325-49.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO LUCAS DO RIO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT 15103-A, JORGE HENRIQUE AMARAL 

ZANINETTI - OAB:OAB/SP 120.518, MAUCIR FREGONESI JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 28178.

Vistos etc.

I. Defiro o desentranhamento das cartas de fiança identificadas à f. 298, 

mediante substituição por cópias e certidão.

II. No mais, dê-se ciência às partes do retorno dos autos à instância de 

piso.

III. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

IV. Cumpra-se. Às providências.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 32701 Nr: 2388-40.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEAIDA, MEAIDA, CFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MAICOM ALAN FRAGA VENDRUSCOLO - 

OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 32701.

Vistos etc.

1. Trata-se de ação de execução de alimentos onde as partes 

entabularam acordo (f. 127/129) visando à extinção do feito, com o que 

não concorda o Ministério Público (parecer às f. 132/133), ao argumento 

de que o ajuste entabulado não preserva os interesses e direitos dos 

menores alimentandos.

 2. DECIDO.

Com todo respeito à louvável preocupação do Ministério Público, entendo 

pela validade do acordo apresentado, porquanto acordado entre capazes 

(a genitora dos menores e o executado) assistidos por seus respectivos 

procuradores, e sem evidência de qualquer vício capaz de macular a 

avença.

 Ademais, apesar do valor acordado (R$ 11.500,00 em parcela única) 

corresponder a menos da metade do valor total devido (última atualização 

do débito resultou no valor de R$ 29.138,69), é de se considerar que o 

devedor não possui vínculo formal de trabalho e que a presente execução 

se arrasta há mais de 08 (oito) anos, perdurando a inadimplência e a não 

localização do executado, contra quem foi decretada a prisão civil há mais 

de 06 (seis) anos, sem cumprimento em virtude de sucessivas mudanças 

de endereço e não localização.

 Desta forma, tendo as partes apresentado ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

3. ISTO POSTO, homologo o acordo apresentado, que passa a fazer parte 

da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito.

REVOGO A PRISÃO CIVIL DECRETADA EM DESFAVOR DO EXECUTADO. 

Solicite-se a devolução de eventuais cartas precatórias expedidas para o 

cumprimento da prisão e que ainda não foram devolvidas.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

 Sem custas, dada a gratuidade judiciária deferida às partes.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de abril de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42593 Nr: 2902-22.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICULTURE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

DE PRODUTORES AGRICULAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAL MORADOR - OAB:24327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 42593.

Vistos etc.

I. Intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

II. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 08 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113533 Nr: 5814-50.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA SODRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341-OAB/SP

 CÓDIGO 113533.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 08 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103760 Nr: 649-22.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFKD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - 

OAB:15079

 CÓDIGO 103760.

Vistos etc.

I. Intime-se o executado pessoalmente para que pague o débito em atraso, 

em 3 (três) dias, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar 

o pagamento, sob pena de prisão.

 II. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo (art. 528, § 7º, do 

CPC).

III. Oficie-se à empregadora do executado (identificada à f. 381) solicitando 

que realize o desconto em folha de pagamento da pensão devida, 

observando-se os demais dados indicados pela exequente.

 IV. Cumpra-se. Às providências.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 136992 Nr: 1690-53.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVD, LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFKD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15.079 

MT

 Vistos etc.

CUMPRA-SE o item VI de f. 87, observando-se o valor atualizado da dívida 

apresentada pela exequente (R$ 20.264,68).

Cassio Luís Furim

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 96467 Nr: 3114-38.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEIDE MARTINS, ISAIAS CRISOSTOMO DE 

MAGALHÃES, SMART FLEX COMERCIO DE COLCHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD AUTOINDUSTRIA AUTOMOBILISTICA, 

MOTO MAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO BENICOLÓ - 

OAB:13.516/B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE 

MORAIS JUNQUEIRA - OAB:175.803-B/SP, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/O

 CÓDIGO 96467.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação à contestação.

II. Após, intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, com as devidas 

justificativas, sob pena de indeferimento.

III. Em seguida, venham os autos conclusos para o julgamento conforme o 

estado do processo (CPC, artigos 354, 355 e 356) ou saneamento (CPC, 

art. 357).

 IV. Intimem-se. Cumpra-se.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81292 Nr: 489-02.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MARCOS SPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A 

(CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT, VINICIUS DIOGO SHIRMER DE PAULA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 CÓDIGO 81292.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 08 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85893 Nr: 5553-90.2012.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFCDM, PFCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 AUTOS DO PROCESSO Nº 5553-90.2012.811.0045 - CÓDIGO 85893.

Vistos etc.

1. Trata-se de “Ação Revisional e Exoneração de Alimentos Com Pedido 

de Tutela Antecipada” ajuizada por HÉLIO FERNANDO DE MELLO em face 

de LUIZ FERNANDO CORREIA DE MELLO, representado por sua genitora 

MARIA ROSELI CORREIA DE MELLO, e PAMELA FERNANDA CORREIA DE 

MELLO, todos qualificados nos autos, onde o autor objetiva a redução da 

pensão alimentícia devida ao primeiro requerido (de 50% para 32% do 

salário mínimo) e a exoneração do dever de prestar alimentos à segunda 

requerida.

Alega que à época da fixação dos alimentos em favor dos requeridos (em 

2011, no valor de 50% do salário mínimo para cada um) percebia o salário 

de R$ 2.315,00, hoje reduzido para R$ 1.552,30. Alega, ainda, que 

constituiu outra família e paga aluguel (R$ 900,00 por mês), não possuindo 

mais condições de honrar com o valor anteriormente fixado. Sustenta 

também que a segunda requerida completou a maioridade e está 

trabalhando, não fazendo mais jus aos alimentos.

 Com a inicial vieram os documentos de f. 11/22.

Pela decisão inicial de f. 23 foi deferida a liminar postulada, reduzindo-se a 

pensão alimentícia para 32% do valor do salário mínimo para cada filho, 

devendo arcar ainda com 50% das despesas médicas, odontológicas e 

escolares.

 Devidamente citado na pessoa de sua genitora (f. 28), o primeiro 

requerido (à época menor de idade) não apresentou contestação (certidão 

de f. 29).

Instado a se manifestar, o Ministério Público afirmou que não atuará como 

custus iuris no feito em baila (f. 53).

 Esgotados os meios de localização pessoal da segunda requerida, a 

mesma foi citada por edital, sendo-lhe nomeado curador especial, com a 

apresentação de contestação por negativa geral às f. 57/61, onde se 

alegou preliminarmente a nulidade da citação.

 O autor impugnou a contestação às f. 62/63 refutando a preliminar e 

reiterando todos os pedidos iniciais.

 2. É o breve resumo. FUNDAMENTO. DECIDO.

Primeiramente, impende-se registrar que a presente demanda comporta o 

julgamento antecipado, eis por que incide, na espécie, o disposto no 

comando do art. 355, inciso I, do CPC.

No que atine à arguição de nulidade da citação por edital da segunda 

requerida (Pamela Fernanda Correia de Mello), é certo que a tese não 

merece amparo.

Segundo se extrai dos autos, foi tentada a citação da requerida Pamela 

por mais de uma vez (f. 25 e 33), inclusive tendo sido realizada a pesquisa 

de endereço junto aos sistemas de busca (f. 41, 47/49 e 51), de modo 

que, não havendo notícias de seu paradeiro, se mostrou correta a citação 

por edital.

O primeiro requerido (Luiz Fernando Correia de Mello), por sua vez, 

devidamente citado, não contestou o feito, deixando transcorrer ‘in albis’ o 

prazo para a consecução de tal mister. Sendo assim, decreto sua revelia 

(CPC, art. 344), sem, contudo, aplicar-lhe os efeitos materiais do instituto, 

em razão da indisponibilidade do direito em litígio.

De efeito, como característica natural dos alimentos — verba 

representada através de valor que deve ser arbitrado de acordo com a 

instituição de um liame de proporcionalidade a ser traçado entre a 

necessidade de quem o postula e a possibilidade de quem é chamado a 

prestá-la (art. 1.694, § 1.º do Código Civil de 2002), e as oscilações 

econômico-financeiras que as partes envolvidas podem, no seu estado 

potencial, padecer durante a continuidade obrigacional — a pensão 

alimentícia pode sofrer modificações quantitativas e/ou qualitativas, sem 

embargo da existência de decisão judicial que tenha provocado coisa 

julgada material.

 A obrigação alimentar, em função dos atributos da continuidade e 

periodicidade que lhe são inerentes, traz impresso na sua essência a 

cláusula ‘rebus sic stantibus’, de tal sorte que o valor representado pelo 

seu ‘quantum’ tem a sua permanência intacta enquanto as condições 

factuais subjacentes de necessidade/possibilidade e proporcionalidade se 
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manterem incólumes.

 Do contrário, se sobrevier alterações depreciativas ou valorativas das 

condições econômicas de quem paga ou de quem aufere os alimentos, 

poderá o interessado, rever as bases obrigacionais anteriormente fixadas, 

para o fim de promover a majoração, redução ou exoneração do encargo, 

conforme as nuances que circundam os fatos. Interpretação do conteúdo 

normativo do art. 1.699 do Código Civil, c/c art. 13 e art. 15, ambos da Lei 

n.º 5.478/1968, e art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Partindo da premissa consistente no fato de que a redução, a majoração 

ou a exoneração do encargo alimentar tão somente se afigura viável na 

hipótese em que sobrevier modificação na situação econômico-financeira 

de quem paga ou de quem aufere os alimentos, o cerne da presente ação 

está em se saber se houve modificação da situação financeira do 

alimentante capaz de justificar a minoração da pensão alimentícia devida 

ao requerido Luiz Fernando, e, lado outro, para a viabilidade do pedido de 

exoneração desponta a necessidade de restar demonstrada a 

desnecessidade de a requerida Pamela persistir auferindo os alimentos.

Pois bem. Compulsando o acervo de provas existentes no processo, há 

indícios de regressão econômica por parte do autor, que, embora 

exercendo a mesma profissão, teve seu rendimento mensal reduzido de 

R$ 2.315,64 para R$ 1.552,30 (f. 15 e f. 20). Além disso, evidencia-se que 

o autor constituiu nova família e paga aluguel no valor de R$ 900,00 (f. 

11/12).

 As informações processuais também dão conta que a requerida Pamela, 

além de completar a maioridade, possui aptidão para se sustentar e não se 

encontra matriculada/vinculada a qualquer tipo de estudo que demande a 

intervenção/custeio por parte do autor. Tampouco subsistem evidências 

que atestem, com um grau mínimo de segurança, que a requerida possua 

doença/moléstia incapacitante que a impeça de exercer atividade laboral 

remunerada.

 3. Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na petição 

inicial, para o fim de, confirmando parcialmente a liminar deferida às f. 23, 

determinar a redução dos alimentos devidos ao requerido Luiz Fernando 

Correia de Mello para o patamar de 32% do salário mínimo, devendo 

continuar arcando com 50% das despesas médicas, odontológicas e 

escolares. Determino, ainda, a exoneração do requerente do encargo de 

prestar alimentos à requerida Pamela Fernanda Correia de Mello.

 3.1. Pelo princípio da sucumbência, condeno os requeridos no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do Código 

de Processo Civil.

3.3. Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, arquive-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 03 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 30020 Nr: 64-77.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMOR PIAZZA TOPANOTTI, WILSON PIAZZA 

TOPANOTTI, ELIZABETH PINTO TOPANOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A (AG. LUCAS DO RIO 

VERDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO PASSADORE - OAB:3008-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:6.817-MS

 CÓDIGO 30020.

Vistos etc.

I. CUMPRA-SE o item II de f. 289.

II. Intime-se a parte exequente para, querendo, manifestar sobre o alegado 

às f. 295/300, no prazo de 15 (quinze) dias.

 III. Após, conclusos para deliberação.

IV. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 37565 Nr: 2602-94.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA EBERHARDT FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUDI GALLI - OAB:6562-B

 Certifico e dou fé que, intimo as partes, para requererem o que de direito 

no prazo de 10 ( dias) , caso nada seja soicitado os autos serão 

encaminhados ao arquivo definitivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 129917 Nr: 5597-70.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPMG, LCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 129917

Vistos etc.

I. Carga desnecessária.

 II. Cumpra-se despacho de fl. 93.

 III. Às providencias.

 Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106409 Nr: 2025-43.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENICE DE SOUZA PINHAO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 106409.

Vistos etc.

I. Considerando que mesmo devidamente intimado a requerida demandada 

não se manifestou nos autos acerca do bloqueio judicial realizado no valor 

condenado conforme sentença proferida nos presentes autos, tendo a 

credora manifestado pela extinção do feito, tenho que a avença 

entabulada entre as partes restou devidamente cumprida.

II. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução.

III. Defiro o levantamento da penhora de dinheiro realizada via Bancejud (f. 

74). Expeça-se o respectivo alvará judicial consoante os dados bancários 

informados para a devolução/transferência à fl. 85.

 IV. Custas e honorários advocatícios pela executada.

V. Proceda-se a secretaria com a inclusão correta dos representantes 

processuais da parte executada nos autos.

VI. Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquive-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.

 VII. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 144711 Nr: 6050-31.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPMG, LCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMCJ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENIR MARIA GANZER COELHO 

FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 144711

Vistos etc.

I. Carga desnecessária.

 II. Cumpra-se, com a urgência que o caso requer, despacho de fl. 19.

 III. Às providencias.

 Lucas do Rio Verde-MT, 12 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120805 Nr: 994-51.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LAZAROTTO PARISOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A BANCO DO 

BRASIL, COMPAHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dayane zanette - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110885 Nr: 4368-12.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIZ QUEIROZ XAVIER DA SILVA, 

NAIDE APARECIDA COCA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para as partes devidamente 

citadas apresentarem contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98812 Nr: 5032-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN ALOYSIO NEUMANN, LEOCIR 

BALDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUDI GALLI - OAB:6562-B

 CÓDIGO 98812.

Vistos etc.

CUMPRA-SE o item II de f. 185.

 Lucas do Rio Verde-MT, 08 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99379 Nr: 5491-79.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON ZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA SOUZA BAHDUR - 

OAB:48.359

 CÓDIGO 99379.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte exequente para manifestar quanto ao alegado às f. 

214/219, no prazo de 15 (quinze) dias.

 II. Após, conclusos para deliberação.

III. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 25134 Nr: 2992-69.2007.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREGORIO ROVERIO MASCHIETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIKASU OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR J. C. NOVACZYK - 

OAB:5346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539

 CÓDIGO 25134.

 Vistos etc.

I. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

II. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), 

acrescido das custas da execução (art. 523 do CPC).

III. Nos termos do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, a intimação 

da parte executada deverá ocorrer:

 a) pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, salvo se já tiver decorrido 01 ano entre o trânsito em julgado e o 

requerimento de cumprimento de sentença (neste caso, a intimação será 

por carta com aviso de recebimento encaminhada à pessoa do devedor, 

no endereço constante nos autos);

b) por carta com aviso de recebimento, quando representado pela 

Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, 

ressalvada a hipótese do inciso IV;

c) por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 (empresas 

públicas e privadas – salvo microempresas e empresas de pequeno porte 

- são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos 

eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações), não 

tiver procurador constituído nos autos;

d) por edital, quando, citado na forma do art. 256 (por edital), tiver sido 

revel na fase de conhecimento;

IV. Caso não haja pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), devendo ser expedido, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§ 1º e 3º, do 

CPC).

V. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

VI. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário sem que este ocorra, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (art. 525, caput, do CPC).

VII. Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 

prazo do art. 523 (pagamento voluntário), a parte exequente poderá 

requerer à serventia a expedição de certidão para fins de protesto (art. 

517 do CPC), que servirá também aos fins previstos no art. 782, § 3º, do 

CPC (a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes).

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de maio de 2018.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 1542 Nr: 333-05.1998.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERI GUILHERME ARTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO DE OLIVEIRA 

MARTINS - OAB:2297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI IZIDORO HEIN - 

OAB:5436-A, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 CÓDIGO 1542.

Vistos etc.

I. Segundo consta no ofício de f. 170/171, a penhora lavrada à f. 140 

recaiu sobre imóvel não pertencente ao executado Neri Guilherme 

Artmann (pessoa física inscrita no CPF nº 251.822.500-53), e sim de 

propriedade da empresa N.G. Artmann & Cia Ltda. (pessoa jurídica inscrita 

no CNPJ nº 37.490.620/0001-66).

 II. Tratando-se de pessoas diversas, e não tendo ocorrido a prévia 

desconsideração inversa da personalidade jurídica, é de rigor a 

desconstituição da referida penhora.

 III. Intime-se o exequente para a atualização do débito e indicação de bens 

do executado passíveis de penhora.

IV. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde-MT, 17 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41983 Nr: 2293-39.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF COMÉRCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MENEGHUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 41983.

Vistos etc.

I. Diante da afirmação do executado no sentido de que o veículo Dodge 

Ram identificado no bloqueio realizado à f. 36 é suficiente para garantir o 

pagamento do débito, intime-o para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

a ausência de outras restrições e indicar a localização do referido bem 

para fins de formalização da penhora.

 II. Em seguida, colha-se a manifestação da exequente, no prazo de 10 

(dez) dias.

 III. Após, conclusos.

 IV. Cumpra-se. Às providências.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 22048 Nr: 3299-57.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416-MT

 CÓDIGO 22048.

Vistos etc.

I. Considerando que a parte exequente concordou com os valores 

apresentados pelo executado, e levando por estima que o valor em 

execução não ultrapassa o teto constitucional para requisição de pequeno 

valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF, expeça-se:

a) Requisição de RPV em favor da exequente Alzira Ferreira no valor de 

R$ 7.750,06;

b) Requisição de RPV em favor da advogada Andreia Lehnen, no valor de 

R$ 775,01, com espeque na súmula vinculante nº 47.

 II. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da expedição do ofício 

requisitório, intime-se a parte autora para informar, em 10 (dez) dias, se 

ocorreu o pagamento do RPV.

III. Em caso positivo, arquivem-se os autos.

Lucas do Rio Verde-MT, 08 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90151 Nr: 4042-23.2013.811.0045

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAIRO LUPATINI, LURDES DALIA KICH LUPATINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS IVAN MISSEL BIANCON, VERA LÚCIA 

HEMIELEWSKI BIANCON, DANTE CARLOS BIANCON, SAMNI MISSEL 

BIANCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS IVAN MISSEL 

BIANCON - OAB:11300, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 CÓDIGO 90151.

Vistos etc.

I. As preliminares arguidas na defesa dos requeridos serão analisadas 

quando da prolação de sentença.

II. Defiro a produção de prova pericial. Para a realização da demarcação, 

nomeio o engenheiro agrônomo Fernando Machado Klein, e-mail: 

fernando@ecoapericias.com, telefones: (67) 9295-4417; (67) 3364-2291 

e (67) 3222-0353, com endereço profissional localizado na Avenida 

Afonso Pena, nº 5.723, sala 1504, Royal Park – Campo Grande/MS, CEP 

79.031-010, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC).

III. Com espeque no teor do art. 465 do CPC, determino que seja procedida 

à intimação das partes litigantes para que, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos, caso 

queiram, e caso já não tenham realizado.

IV. Após, intime-se o perito judicial para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (CPC, art. 465, § 2º).

 V. Nos termos do art. 95 do CPC, dado ao fato de que a produção da 

prova pericial foi postulada pela parte autora, ela é quem deverá arcar 

com o pagamento da remuneração do expert.

 VI. Assim que apresentada a proposta de honorários pelo perito, intime-se 

a parte autora para depositar o valor, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de 

que o feito possa prosseguir.

 VII. A seguir, intime-se o perito para apresentar data e local para início 

dos trabalhos, intimando, em seguida, as partes.

VIII. Desde já autorizo o pagamento de 50% dos honorários arbitrados a 

favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago 

apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os 

esclarecimentos necessários (CPC, art. 465, § 4º).

IX. Apresentado o laudo, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (CPC, art. 477, § 1º).

X. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de abril de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 82249 Nr: 1585-52.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZAIR FERREIRA MARTINS NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e, como 

corolário natural, MANTENHO na íntegra a decisão lançada nas fls. 104 

dos autos. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso [art. 1.026 do Código de Processo Civil]. 3. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 94236 Nr: 1202-06.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASIR BADIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, autorizo a penhora sobre a quantia em 

dinheiro encontradas nas contas ou aplicações financeiras do(a) 

executado(a), até o valor indicado na execução, o que deverá ser 

efetivado por meio de penhora on line, via BACENJUD.

3.1. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC.

3.2. Transcorrido in albis o prazo de 05 dias para alegação das matérias 

elencadas no artigo 854, §3º ou rejeitada a referida manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo.

4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão do feito.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106699 Nr: 2169-17.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA CUTTIER DE MEDEIROS FLORENTINO, THIAGO 

MEIRA FLORENTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA – EPP, 

CLÁUDIO ANTÔNIO DAMKE & CIA LTDA – EPP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106951 Nr: 2290-45.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMIAS PRATES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christiane da Cunha Ribeiro - 

OAB:GO0027263, RENATA SOARES PEIXOTO - OAB:37.791/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Os autores deverão esgotar os meios de tentativa de citação pessoal, 

inclusive mediante a expedição de mandado de citação nos endereços 

não procurados e demais constantes dos autos, somente após cabendo a 

citação por edital. Manifeste-se, portanto, o autor em 05 dias, 

expedindo-se o necessário conforme solicitado.

2. Após, esgotados todos os meios, e não sendo o requerido encontrado, 

cumpra-se na forma delineada nos itens 3 e seguintes do despacho de f. 

76.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115359 Nr: 6858-07.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO RODRIGO MENDES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITO FINANCEIROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A

 Initmação da parte requerida, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103056 Nr: 289-87.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIAN FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação da parte autora, para impulsionar o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 99693 Nr: 5709-10.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da douta advogada da parte autora, para que fique ciente da 

perícia médica agendada para o dia 23/06/2018 as 08:00h e 13:00h com o 

Dr. Guido Vaca Cespedes (fls. 118).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 36059 Nr: 1082-02.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADRIANO ANTONIO ROSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA - 

OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:9975-A

 Vistos.

 1. Trata-se de embargos de declaração propostos pela parte requerida, 

em face da decisão proferida à f. 1.155, aduzindo, em síntese, que 

referida decisão foi firmada em premissa equivocada, já que não se trata 

de processo executivo, pugnando pela extinção do feito e, ainda, aduziu a 

existência de omissão no tocante ao pedido de levantamento de eventuais 

valores depositados judicialmente.

Oportunizado o contraditório, a parte autora nada manifestou.

2. É o breve relatório. Decido.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais 

pressupostos processuais.

 No mérito, tenho que merecem acolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118769 Nr: 8807-66.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO FILHOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que no prazo legal, 

apresente impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118250 Nr: 8569-47.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação da parte requerida, para que no prazo legal apresente 

contrarrazões de apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 102170 Nr: 6360-42.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação das partes para, querendo impulsionarem o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 92569 Nr: 6419-64.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGB, MCPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068-B/MT, VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - 

OAB:MT/11.006-B

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de citação, sem manifestação do 

requerido. Encaminho os autos para que o autor, peticione requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 89289 Nr: 3175-30.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASIR BADIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, autorizo a penhora sobre a quantia em 

dinheiro encontradas nas contas ou aplicações financeiras do(a) 

executado(a), até o valor indicado na execução, o que deverá ser 

efetivado por meio de penhora on line, via BACENJUD.

3.1. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC.

3.2. Transcorrido in albis o prazo de 05 dias para alegação das matérias 

elencadas no artigo 854, §3º ou rejeitada a referida manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo.

4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão do feito.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 90389 Nr: 4287-34.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASIR BADIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, 

WILLIAN GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, autorizo a penhora sobre a quantia em 

dinheiro encontradas nas contas ou aplicações financeiras do(a) 

executado(a), até o valor indicado na execução, o que deverá ser 

efetivado por meio de penhora on line, via BACENJUD.

3.1. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 412 de 1154



constrição, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

nos exatos termos do § 2º do artigo 854 do CPC.

3.2. Transcorrido in albis o prazo de 05 dias para alegação das matérias 

elencadas no artigo 854, §3º ou rejeitada a referida manifestação, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo.

4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo encontrado, 

intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no 

prazo de cinco (05) dias, sob pena de suspensão do feito.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 40730 Nr: 1035-91.2011.811.0045

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, ILDA 

ONESCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CRIVILATTI, BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Barcellos Guarnieri - 

OAB:OAB SP 226711

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral 

da avença (f. 594), nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto com resolução do mérito o processo executivo.

 2. Custas e honorários nos termos do acordo.

3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 116460 Nr: 7533-67.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOTORANTIM CIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:OAB/SP 357.859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

a propriedade do executado, nos termos do art. 845, §1º do CPC, 

expressando sua anuência quanto ao depósito do bem com o demandado, 

nos termos do art. 840, §2º, do CPC, bem como juntando comprovação da 

cotação de mercado do automóvel, conforme art. 871, IV do CPC, a fim de 

possibilitar a penhora do bem, por termo nos autos, conforme determina o 

art. 845, §1º do CPC.

2. Outrossim, importante consignar que já foi incluída no sistema Renajud 

(fl. 83) a restrição de circulação dos veículos indicados à fl. 86.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 41872 Nr: 2181-70.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, ILDA 

ONESCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, LUIZ 

CRIVILATTI, GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA, ÉDISON 

OSSAMU TAKAGI, VÁGNER MARCELO DE MELO, ANA MARIA BORGES 

FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT, Wilson José 

da Silva Junior - OAB:18593/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral 

da avença (f. 283), nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto com resolução do mérito o processo executivo.

 2. Custas e honorários nos termos do acordo.

3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112036 Nr: 4939-80.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE FERREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do Código Civil, julgo 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de:a) DECLARAR a 

inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 29,90 (vinte e nove 

reais e noventa centavos) referente ao contrato 0110779569519);b) 

CONFIRMAR os efeitos da liminar anteriormente concedida; c) CONDENAR 

a ré no pagamento à parte autora da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), relativamente aos danos morais sofridos, devidamente acrescida 

da correção monetária calculada pelo INPC e dos juros moratórios de 1% 

ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos devidos desde a data da 

presente sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362, STJ e, quanto 

aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já que antes do arbitramento 

não há como existir mora).d) CONDENAR, ainda, a parte requerente, no 

pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, a ser revertido em 

favor do Estado de Mato Grosso.3.2. Pela sucumbência, atento ao 

princípio da causalidade que a norteia, fica a parte ré condenada no 

pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além da 

verba advocatícia ao advogado do autor que, nos termos do artigo 85, § 2, 

do CPC e, considerando-se o trabalho por ele realizado, fixo em 20% 

sobre o valor da condenação.3.3. Intime-se o Estado de Mato Grosso para 

as providências que entender cabíveis.3.4. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 98666 Nr: 4926-18.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Novacosk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 3. Pelo exposto, julgo procedente o pedido inicial formulado pelo BANCO 

ITAUCARD em face de NILTON NOVACOSKI e, de acordo com o Decreto 

Lei n.º 911, de 01.10.69, declaro rescindido o contrato celebrado entre as 

partes e consolido nas mãos do autor o domínio e a posse plena do bem 

descrito na inicial, tornando definitiva sua apreensão. 3.1. Fica facultado 

ao autor a venda do referido bem, na forma do artigo 3º, § 5º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, devendo ser oficiado, se for o caso, ao DETRAN 

ou órgão similar, comunicando que o autor encontra-se autorizado a 

proceder à transferência do bem a terceiros que indicar.3.2. Pela 

sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a 

norteia, condeno a parte requerida no pagamento das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios que, nos termos do artigo 

85, § 2º, do CPC, fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa. 3.3. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 3171 Nr: 181-44.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 Intimação do requerido para que manifeste-se quanto a avaliação de fls 

616 e petitório de fls. 617/618.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 109784 Nr: 3818-17.2015.811.0045

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADNCDL, JFADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALF, KCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Flavia Xavier Mesquita - 

OAB:OAB/MT 19.168, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. Intimem-se as partes para apresentarem rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 109784 Nr: 3818-17.2015.811.0045

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADNCDL, JFADL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALF, KCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Flavia Xavier Mesquita - 

OAB:OAB/MT 19.168, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese constar na certidão do Oficial de Justiça de fl. 131 a não 

localização dos requerentes no endereço informado no mandado, é certo 

que no estudo psicossocial de fl. 132/134 consta o mesmo endereço, 

havendo êxito na realização do estudo determinado.

2. Diante do exposto, redesigno a audiência para o dia 24/05/2018 às 

15:30 horas.

3. As partes deverão ser intimadas nos termos constantes nos itens 2 e 

seguintes de fl. 124.

4. No mandado de intimação dos requerentes deverá constar, inclusive, o 

número de telefone informado à fl. 132v.

 5. Intimem-se.

6. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 40041 Nr: 362-98.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S DESING MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS, 

JONILSON JOSÉ ROCHA DIAS, GRACIELA MARIA ROCHA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do douto advogado da parte autora, para que impulsione o feito, 

visto a correspondência devolvida às fls. 120 e verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 101411 Nr: 22240-74.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR BATISTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação do douto advogado da parte requerida para que no prazo legal, 

apresente contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 105796 Nr: 1685-02.2015.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYRTON RODRIGUES COELHO SEVERGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação do douto advogado da parte autora, para que manifeste-se nos 

autos, tendo em vista a correspondência devolvida às fls. 128 e verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 26711 Nr: 742-29.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN PELIÇÃO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTACIONAMENTO NORTÃO, JANICE GROFF, 

ROQUE ANDREOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295, FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE ANDRADE - 

OAB:10.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:8.718 MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17.046/MT

 Intimação da parte credora para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 27044 Nr: 1093-02.2008.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO SOCCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTÊMIO GAFURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FABIO RENATO MAZZO REIS - OAB:MT - 

9761-A, Fernando Mateus dos Santos - OAB:MT/9.671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN 

- OAB:7.249-MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE REQUERIDA:"1.1. Caso seja 

confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em 

nome do(a) executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na 

pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, nos exatos 

termos do § 2º do artigo 854 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111034 Nr: 4438-29.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCILENE DA SILVA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA:"4. O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 
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revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

5. Caso infrutífera a conciliação e, ausente qualquer manifestação 

indicativa de provas a produzir, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) 

dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107196 Nr: 2430-79.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT

 Initmação da parte autora para que, no prazo de 05(cinco)dias, 

especifique nos autos as provas que pretende produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113939 Nr: 6081-22.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPADQ, RADQA, LUIZ PAULO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BATISTA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Flavia Xavier Mesquita - 

OAB:OAB/MT 19.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da patrona da parte autora para que, impulsione o feito no prazo 

de 10 dias, sob pena de intimação diretamente ao autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106825 Nr: 2221-13.2015.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA SIBELI FAVA - 

OAB:MT/18.957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que manifeste-se nos autos:"CERTIFICO E 

DOU FÉ, que em cumprimento às determinações contidas no mandado 

64999 do Processo/Código 106825, NÃO LOGREI ÊXITO EM CITAR 

MARCIO LUIZ BELARMINO DA SILVA com base nas informações abaixo 

colacionadas:

 Inicialmente cabe informar que o endereço “Avenida CX Postal Cocanorte” 

não existe nesta cidade, porém por saber aonde a empresa Cocanorte 

funcionava quando da data da petição inicial, diligenciei até o endereço na 

rua Santa Fé, no local aonde funciona uma distribuidora de bebidas em 

atacado, e lá, obtive informações com a senhora Maria Tolari bem como a 

senhora Rosa Avila que a parte não mais trabalha na empresa Cocanorte 

há aproximadamente 03 (três) anos.

 Sem mais, devolvo o presente mandado em cartório para os fins de 

direito.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 15035 Nr: 933-79.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIRE TEREZINHA BRANDINE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMA DE FATIMA 

RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2826, VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575-B

 Vistos.

Manifeste-se o excepto em 15 dias.

 Após, cls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 23335 Nr: 1190-36.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI FRANCISCO BAZANA, IVONE MARIA 

BAZANA, FERNANDA MUNARETTO BAZANA, MARCELINO FRANCISCO 

BAZANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Intimação do patrono da parte autora, para que junte aos autos guia de 

diligência para cumprimento do item 8 de fls. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 39998 Nr: 319-64.2011.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMIR BERTHOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI - 

OAB:OAB/PR 25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos advogados da parte autora:"Certifico, eu, Joao Valdecir de 

França, Oficial de Justiça, que em diligencias nesta cidade, dirigi – me, em 

02/05/2018, as 15h00min, em companhia do Oficial de Justiça Leodemar 

Nunes da Cunha e sob a indicação do preposto da Parte Autora e 

depositário indicado nos Autos, ao Posto São Cristóvão, Km 35, Br 163 

Ainda em buscas nos dirigimos ao Distrito da Croslândia, pois de acordo 

com o Preposto, havia indícios de que o Caminhão estaria carregando 

grãos naquele área. Obtivemos resultado negativo nestas buscas. No 

retorno e na insistência de que ainda encontraríamos os bens a serem 

apreendidos, procuramos em oficinas mecânicas e postos de 

combustíveis na cidade. Ainda em vão. Finalmente, no final da tarde, às 

18h35min do dia 02/05/2018, encontramos, na rua Amarilis, Bairro 

Bandeirantes II encontramos o Semi reboque, objeto de apreensão. 

Continuamos as buscas e na rua dos lírios obtivemos êxito de 

encontrarmos o caminhão. Identificamos – nos como oficiais na casa em 

que estava parado o caminhão e tivemos a confirmação da moradora de 

que ali morava o senhor Volmir Bertholdi, mas que no momento não se 

encontrava. “estaria viajando”. Apresentamo-nos e apresentamos o 

mandado de apreensão e após as formalidades de praxe procedemos 

com a apreensão do caminhão e também do semi reboque, conforme Auto 

em anexo. Noutro dia, sob a informação do fiel depositário de que o 

senhor Volmir estaria trabalhando no Distrito de Croslândia, retornei aquele 

distrito mas em vão não encontrei o executado para proceder a citação, 

devolvendo o presente mandado, com a apreensão efetivada, mas sem a 

citação do executado por não encontra-lo. Dou fé. Intime-se a Parte 

Autora a depositar a quantia de R$ 2.407,00 (Dois mil quatrocentos e sete 

reais) a título de complemento de diligência, haja vista a necessidade de 

diversas diligências, feitas sempre pro dois oficiais conforme mencionado 

acima, a fim do cumprimento do r. Mandado. Dou Fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107704 Nr: 2692-29.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELENE FARIAS DE FREITAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696/MG, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação dos patronos da parte autora, para que impulsionem o feito no 

prazo de 10 dias, sob pena de intimação diretamente ao autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113679 Nr: 5921-94.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:MT/13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Intimação do requerido para especificar provas no prazo de 

05(cinco)dias, conforme determinado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112289 Nr: 5080-02.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUELINE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA:"4. O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

5. Caso infrutífera a conciliação e, ausente qualquer manifestação 

indicativa de provas a produzir, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) 

dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 41125 Nr: 1432-53.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para impulsionar o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 23302 Nr: 1153-09.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTÊMIO GAFURI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO PELISSARI, ONEIDE CENCI PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - 

OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FABIO RENATO MAZZO REIS - OAB:MT - 

9761-A, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671-A/MT

 Certifico e dou fé que, decorreu inerte o prazo para os executados 

manifestarem-se no autos, quanto a decisão de fls. 94/96. Encaminho os 

autos ao exequente para recolhimento de diligência para cuprimento de 

mandado de penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113674 Nr: 5916-72.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS BRENO DE BRITO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA:"4. O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

5. Caso infrutífera a conciliação e, ausente qualquer manifestação 

indicativa de provas a produzir, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) 

dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111453 Nr: 4634-96.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação da parte requerida, para que no prazo legal apresente 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108818 Nr: 3270-89.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIDISON FORTE VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA - 

OAB:16.846-A OAB/MT, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119859/SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA:"5. Caso infrutífera a conciliação e, 

ausente qualquer manifestação indicativa de provas a produzir, intimem-se 

as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 42366 Nr: 2674-47.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERITON DE OLIVEIRA LESSI, EMANUEL OTACILIO 

OLIVEIRA LESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:11068-B/MT, VINÍCIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT/11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 1. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 dias, acostar ao feito 

planilha discriminada e atualizada do alegado crédito, indicando de forma 

individualizada os valores apontados a título de serviços de terceiros, 

taxas, emolumentos e valores cobrados a título de mora, nos termos do 

artigo 524 do CPC.
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2. Cumprido o item retro, manifeste a parte executada em igual prazo.

3. Ato contínuo, concluso para deliberação.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107850 Nr: 2757-24.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELSON DA CONCEIÇÃO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:OAB/DF 513

 Intimação do requerido para especificar provas no prazo de 

05(cinco)dias, conforme determinado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112428 Nr: 5152-86.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO CARLOS LIMA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341-OAB/SP

 Vistos.

Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do órgão 'ad quem'. Nada 

sendo requerido em 15 dias, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103848 Nr: 695-11.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ANGELA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 84222 Nr: 3742-95.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE MARIA CEMIM DRECH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JOÃO PAVEI, JEAN LUCAS PAVEI, 

GABRIELA PAVEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANCHES - 

OAB:MT/12.349, PAULO H. BETONI - OAB:MT/14.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSLEINE FERREIRA DE 

MATTOS - OAB:MT/6.233-E, LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Vistos.

1. Nos termos do artigo 524 do CPC, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito.

2. Com a juntada do respectivo demonstrativo, intime-se o executado para, 

no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito.

 3. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

4. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 5. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118962 Nr: 8920-20.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF COMÉRCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:OAB/MT 21074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, TATIANA MARIANI BARAZETTI - OAB:10570-E

 Vistos.

 1. Manifeste-se o exequente em 05 dias sobre o petitório retro de f. 95-6.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 109725 Nr: 1829-86.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GEMELLI, SIOMARA ROSPIERSKI 

GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, acostar ao feito 

planilha de crédito atualizada.

2. Após, concluso para deliberação.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 27324 Nr: 1255-94.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU DOS SANTOS FRANCO, MAURO DOS 

SANTOS FRANCO, CARMEM ROSANE MABONI FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Suspendo o curso da execução pelo prazo máximo de 1 (um) ano.

2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem manifestação da parte 

interessada, arquive-se, cientificando-se o exequente.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 109726 Nr: 2101-46.2012.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID GEMELLI, SIOMARA ROSPIERSKI GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA B. NEGRÃO - 

OAB:MT/7.330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT
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 3. ANTE O EXPOSTO, forte no artigo 487, I, do CPC, julgo improcedentes 

os pedidos formulados na inicial por DAVID GEMELLI e SIOMARA 

ROSPIERSKI GEMELLI em face do BANCO AMAZÔNIA S/A.3.1. Pela 

sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a 

norteia, condeno a parte autora/embargante no pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que nos termos 

do artigo 85, §§ 2º e 6º, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. 

3.2. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108633 Nr: 3181-66.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Vistos.

Manifestem-se as partes, em 10 dias, sobre as provas que efetivamente 

pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 36016 Nr: 1043-05.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ZOLDAN, MARIA PERIN ZOLDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 90621 Nr: 4515-09.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BORTOLASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMERICA COMPANIA NACIONAL DE 

SEGUROS, REGISSON JOSÉ DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA VANESSA PUZISKI 

ROSSAROLA - OAB:MT/16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Brock - 

OAB:91311/SP

 Vistos.

1. Com razão a parte autora quanto a gratuidade da justiça, motivo pelo 

qual ficarão suspensas por cinco anos a condenaçao oriunda da 

sucumbência, quando então serão tidas como prescritas.

 2. Intime-se a requerida para, em 10 dias, manifestar-se acerca da 

disponibilidade do "salvado" propalada pela parte autora à f. 294.

3. Certifique quanto ao cumprimento do item 5 da decisão à f. 292, desde 

que preclusa a decisão.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 40436 Nr: 743-09.2011.811.0045

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRUMO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA PETTERSON MORAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELA FILIPETTO 

BOUCHARDET - OAB:7248-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 2139 Nr: 193-34.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO COLLEM BARCELOS, MÁRIO 

EUGÊNIO GIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 Vistos.

Pedido f. 162. Defiro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 37997 Nr: 3034-16.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMGDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91731 Nr: 5617-66.2013.811.0045

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMS, HMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELA EVA MAIA - 

OAB:131.275/MG, JOSE FERREIRA DA SILVA - OAB:60.363/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENERVAL FERRO JUNIOR - 

OAB:

 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 76, §1º, I, c/c 485, IV, 

ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito.3.1. Condeno a parte autora no pagamento das custas 

e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo em R$ 

800,00 (oitocentos reais), ficando referida obrigação sob condição 

suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, porquanto 

defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora.3.2. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações de estilo.3.3. 

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111976 Nr: 4909-45.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIN OTTONI GUGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENALDO APARECIDO DA SILVA, AGNALDO 

BRANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o AR. de f. 74-v não registrou a citação pessoal do 

requerido Enaldo Aparecido da Silva, manifeste-se o autor no prazo de 05 

dias.

 2. Diante do requerimento para citação, às providências para tanto.

 3. Após, prossiga de ofício com a certificação sobre eventual decurso de 

prazo ou, caso apresentada contestação, intime-se o autor para 

impugnação no prazo legal.

 4. Ao cabo do cumprimento de todos os itens retro, intimem-se as partes 

para se manifestarem sobre as provas que efetivamente pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 146410 Nr: 7138-07.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO POLTRONIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BRIGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. A gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese em tela, já 

que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade do(a)(s) 

autor(a)(es) em suportar as despesas processuais.

 Com efeito, compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

principalmente da dicção da petição inicial, deflui-se que subsistem 

vestígios externos que detém a capacidade de demonstrar que a(o) 

requerente não se enquadra no conceito de pobreza e miserabilidade e 

tampouco que, dado o valor das custas judiciais, pode, no estado 

potencial, ser privada(o) do acesso do acesso ao Poder Judiciário, sem 

prejuízo do sustento próprio ou da unidade familiar.

Se assim não o fosse, teria a parte autora promovido prova efetiva de sua 

miserabilidade processual, a fim de afastar tais indícios, o que, de fato, 

não ocorreu, ainda que intimada para tanto.

 2. Assim, indefiro o pedido de Justiça Gratuita veiculado.

3. Intime-se, portanto, a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar 

o recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob pena de seu 

indeferimento, consoante dispõe o artigo 290 c/c 321, parágrafo único, do 

CPC.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 28858 Nr: 2907-49.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BKIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERWK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:18194-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA PORTO RANGEL - 

OAB:54.421-RS

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para impulsionar o feito, no prazo de 10 dias.

2. Transcorrido in albis o prazo supra, suspendo o curso da execução 

pelo prazo máximo de 1 (um) ano.

3. Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem manifestação da parte 

interessada, arquive-se, cientificando-se o exequente.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111953 Nr: 4895-61.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL LINDOLFO HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATO-GROSSENSES 

S/A - REDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA HOFFMANN 

ZAMBENEDETTI - OAB:13461-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Em igual prazo, tendo em vista o implemento do prazo indicado na 

contestação (f. 102), esclareçam as partes acerca de eventual 

cumprimento das obrigações pleiteadas na presente lide.

3. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 121242 Nr: 1201-50.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON MORAES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josleine Virginia Ferreira - 

OAB:16.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 22447 Nr: 343-34.2007.811.0045

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIA C. M. RIZZATO - OAB:MT 

- 9.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708/MT

 Vistos.

1. Manifeste-se a parte requerida, no prazo de 10 dias, acerca da petição 

de f. 257/259.

2. Após, concluso para deliberação.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118770 Nr: 8808-51.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13237/B

 3. Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, 

ficando, por corolário, revogada a liminar inicialmente concedida.3.1. Com 

fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, CONDENO a parte 

autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que 
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arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando 

tais verbas suspensas pelo prazo de 05 (cinco) anos em razão da 

gratuidade de justiça.3.2. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo.3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118224 Nr: 8546-04.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANE CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiany Dutra Espindola - 

OAB:MT0018197, Kamilla Espindola Ferreira - OAB:17746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Vistos.

1. Intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre os embargos opostos, nos termos do artigo 1.023, §2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 29317 Nr: 3332-76.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDPBR, ACCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a inércia da parte interessada, determino suspensão da 

execução pelo prazo máximo de um (1) ano, forte no artigo 921, III e § 2o, 

do CPC.

2. Transcorrido in albis o prazo supra sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 94236 Nr: 1202-06.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASIR BADIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR OSÓRIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 102371 Nr: 22668-56.2014.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR FRASSON, CELINA PAZINATTO FRASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AMÉLIA UGOLINI DE FREITAS E 

OUTROS, AMÉLIA OUGOLINI DE FREITAS, VICENTE OLIVEIRA DE FREITAS, 

REGINA HELENA FREITAS DE SANTIS, JOSE DE SANTIS, VERA LUCIA DE 

FREITAS CORREA, MARIO CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235, JAILINE FRASSON - OAB:7.724 OAB - MT, SANDRO LUIZ 

KZYZANOSKI - OAB:OAB/MT 14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO OLIVEIRA AMORIM - 

OAB:3.661-A, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137, GERALDO 

ROBERTO Pesce - OAB:5137/MT

 2. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e, como 

corolário natural, MANTENHO na íntegra a decisão lançada nas fls. 

485/486 dos autos. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1.026 do Código de Processo Civil]. 3. 

Certifique, a Sra Gestora, eventual decurso do prazo para impugnação a 

contestação.4. Intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 dias, 

especificar as provas que pretende produzir, justificando sua 

pertinência.5. Tome-se por termo as cauções oferecidas à f. 492/496, nos 

termos do item 4 da decisão de f. 391/393.6. Após, concluso para 

saneamento e organização do processo.7. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 80467 Nr: 4542-60.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.L. DELEVATTI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Inclua(am)-se o(s) bem/bens penhorado(s) nos autos em epígrafe no rol 

de leilão eletrônico e presencial desta Comarca, sito na Avenida Mato 

Grosso, 1912-s, Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde – MT, a ser 

realizado no dia 14/06/2018, às 13h00min.

 2. Para realização do leilão, nomeio o(a) leiloeiro(a) público(a) Cirlei Freitas 

Balbino da Silva, que deverá cumprir o encargo, atentando-se para as 

deliberações do artigo 884 e seguintes do CPC, notadamente adotar as 

providências para a ampla divulgação da alienação (art. 887, CPC/2015), 

devendo a publicação do edital ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da 

data marcada para o leilão, sendo que o edital será publicado nos meios 

típicos dos mercados do respectivo bem, por meio de material impresso, 

mala direta, publicações em jornais e na rede mundial de computadores, 

inclusive com imagens reais dos bens nesse canal de comunicação, para 

melhor aferição de suas características e estado de conservação (art. 

1.098, II, CNGC).

3. O preço mínimo da arrematação, em segundo leilão, designado para o 

dia 14/06/2018, às 14h00min, no mesmo local, será o valor 

correspondente a 50% do valor da avaliação para bens móveis e 80% do 

valor da avaliação para bens imóveis, nos termos do artigo 885 do CPC, 

que deverá ser pago à vista, em dinheiro ou depósito bancário em até 24 

horas.

3.1. Em se tratando de bens móveis, cujo preço mínimo da arrematação for 

superior a cinquenta mil reais (R$ 50.000,00); e imóveis, cujo o preço 

mínimo da arrematação for superior a duzentos mil reais (R$ 200.000,00), 

faculto o parcelamento da seguinte forma: a) pagamento da primeira 

parcela no ato da arrematação, mediante depósito de vinte e cinco por 

cento do valor; b) o saldo remanescente em até trinta (30) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de um por 

cento ao mês, desde que garantido por caução idônea, quando se tratar 

de bem móvel, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.

3.2. O atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 

dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, e autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 

promover, em face do arrematante, a execução do valor devido (artigo 

895, §§ 4º e 5º);

3.3. A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem 

imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, somente serão 

expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 

arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e 

das demais despesas da execução. (CPC, art. 901, §1º)

4. Fixo a comissão do leiloeiro em 5% sobre o valor da arrematação.

4.1. Não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da 

desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de 

anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública. 

(CNGC, art. 1.100, §1º)

4.2. Anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou ocorrendo a 

desistência prevista no art. 775 do Código de Processo Civil, o leiloeiro 

público e o corretor devolverão ao arrematante o valor recebido a título de 
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comissão, corrigido pelos índices aplicáveis aos créditos respectivos. 

(CNGC, art. 1.100, §2º)

4.3. Na hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o 

leiloeiro e o corretor público farão jus à comissão retro fixada. (CNGC, art. 

1.100, §3º)

4.4. Se o valor de arrematação for superior ao crédito do exequente, a 

comissão do leiloeiro público, bem como as despesas com remoção e 

guarda dos bens, poderá ser deduzida do produto da arrematação. 

(CNGC, art. 1.100, §4º)

4.5. O executado ressarcirá as despesas previstas neste tópico, 

devidamente comprovadas, inclusive se, depois da remoção, sobrevier 

substituição da penhora, conciliação, pagamento, remição ou adjudicação. 

(CNGC, art. 1.100, §7º)

5. Os valores obtidos com a alienação dos bens penhorados deverão ser 

depositados na conta única, vinculados ao processo onde o bem leiloado 

foi penhorado, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação do 

pagamento pelo adquirente. (CNGC, art. 1.132)

6. Intimem-se o executado e demais interessados, se houver, nos termos 

do artigo 889 do CPC.

7. Expeça-se o necessário.

8. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 117020 Nr: 7848-95.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA PERES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA:"5. Caso infrutífera a conciliação e, 

ausente qualquer manifestação indicativa de provas a produzir, intimem-se 

as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103186 Nr: 358-22.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSBERTO LINHARES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT

 INTIMAÇÃO DO EXECUTADO:"Vistos em correição.

1. Sendo a parte sucumbente beneficiária da justiça gratuita, não pode ser 

executada pela verba honorária se não houve modificação de sua 

situação econômica, cabendo ao exequente a tal demonstração, conforme 

disposto nos artigos 514 e 786 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, 

razão pela qual indefiro o pedido de cumprimento de sentença de f. 

154/155.

2. De outro lado, tendo em vista que a gratuidade não alcança a multa 

imposta, intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar 

o pagamento da dívida indicada à f. 156/157, sob pena de incidência de 

multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, além da 

penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito.

 3. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

4. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 5. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114031 Nr: 6129-78.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696/MG, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação do requerido para especificar provas no prazo de 

05(cinco)dias, conforme determinado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 35970 Nr: 983-32.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALENCAR MARQUES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT/14.258-A

 2. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e, como 

corolário natural, MANTENHO na íntegra a decisão lançada nas fls. 

346/348 dos autos. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1.026 do Código de Processo Civil]. 3. 

Ainda, em juízo de retratação, mantenho a decisão combatida por seus 

próprios fundamentos.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 109058 Nr: 3397-27.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ADRIANA COSTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação do autor:"5. Caso infrutífera a conciliação e, ausente qualquer 

manifestação indicativa de provas a produzir, intimem-se as partes para, 

em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112175 Nr: 5022-96.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIR JOSE DOS SANTOS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Intimação do autor:"5. Caso infrutífera a conciliação e, ausente qualquer 

manifestação indicativa de provas a produzir, intimem-se as partes para, 

em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando sua pertinência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112118 Nr: 4990-91.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSÃO NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:OAB/BA 16780

 Initmação da parte autora, para que especifique provas no prazo de 

05(cinco) dias, justificando-as.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 639 Nr: 2213-22.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILIO AZEVEDO BRIETZKE, IRIA MATTE 

BRIETZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - 

OAB:13310/MT, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18701

 Intimação do advogado da parte autora, para que providencie a juntada da 

guia de distribuição de carta precatória a ser cumprida na comarca de 

Nova Mutum-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 104484 Nr: 1021-68.2015.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ruy Cesar Barbosa, Nadia Ibrahim Ali Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Amélia Ugolini de Freitas, Vicente 

Oliveira de Freitas, Regina Helena de Freitas Santis, Jose de Santis, Vera 

Lucia de Freitas Correa, Mario Correa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO OLIVEIRA AMORIM - 

OAB:3.661-A, GERALDO ROBERTO Pesce - OAB:5137/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA:"intimem-se as partes para, em 05 

(cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, justificando 

sua pertinência.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002716-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR APARECIDO POLA (DEPRECADO)

 

IINTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de devolução da mesma, independente do cumprimento.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6631 Nr: 1312-59.2001.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 

E AGRONOMIA DE M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GIOVANI TABILE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLAVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285, TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ GIOVANI TABILE, Cpf: 

71542701015, Rg: 1042685469, mecânico. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: Intimação do requerido, acima qualificado, para que fique ciente 

acerca do teor da penhora eletrônica parcial de valores, e, caso queira, 

ofereça embargos à execução, no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: Processo n.º2004/9Vistos em correição.Tomando-se 

em consideração que o devedor não integralizou o pagamento da dívida, 

com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de 

Processo Civil, DETERMINO a realização de penhora de dinheiro em 

depósito em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de 

propriedade do executado, balizada no limite da totalidade do valor da 

dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 

operação.Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica 

de valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 665 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.Para a 

hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, proceda-se à 

intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de 

outubro de 2017.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Borges, digitei.

Lucas do Rio Verde, 25 de abril de 2018

Guilherme Pereira Dias Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88992 Nr: 2901-66.2013.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIMIR KRAEMER, CLAUDIMIR KRAEMER -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIA DE OLIVEIRA CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:OAB/MT 9511

 Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 1.284 da CNGC os presentes 

autos permanecerão nesta secretaria pelo prazo de 15 dias úteis 

aguardando o início do cumprimento de sentença pela parte interessada.

Art. 1.284. Transitada em julgado a sentença, e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora, expressando o desejo de 

executá-la, arquivar os autos. Portando, como a certificação de trânsito foi 

realizada em 09/05/2018, os autos auguardarão até 30/05/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81120 Nr: 4930-60.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANETA ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 

LTDA EPP, PELICIOLI & PELICIOLI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adauto Juarez Carneiro 

Neto - OAB:16.252, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT

 Processo n.º 4930-60.2011.811.0045 – CÓD. 81120.

Com efeito, compulsando os autos da ação cível n.º 

2937-79.2011.811.0045, código 42628, verifica-se que às fls. 388/389, a 

executada Planeta Administração e Serviços Ltda-Epp depositou em juízo 

a quantia de R$ 37.703,39 (trinta e sete mil, setecentos e três reais e trinta 

e nove centavos) e, no dia 16/10/2017, foi proferida sentença extinguindo 

a execução pelo pagamento, determinando a liberação de R$ 34.786,04 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 422 de 1154



(trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e seis reais e quatro centavos) em 

favor da exequente Pelicioli & Pelicioli Ltda-Me e o saldo remanescente em 

favor da executada Planeta Administração e Serviços Ltda-Epp.

Diante disto, havendo saldo remanescente em favor da executada, com 

fundamento no art. 860 do Código de Processo Civil, DETERMINO que se 

proceda à penhora no rosto dos autos da ação cível n.º 

2937-79.2011.811.0045, código 42628, em trâmite neste juízo, dos 

créditos e de direitos patrimoniais da executada Planeta Administração e 

Serviços Ltda-Epp. Havendo penhora, intimem-se as partes.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35967 Nr: 980-77.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Intimação das partes para ciência da realização da pericia, agendada 

para o dia 21.05.2018, às 14h30min, na Av. Rubens de Mendonça, 

1.856,Ed. Office Tower, sala 1403, Bosque da Saúde.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123385 Nr: 2263-28.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUELINA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2263-28.2016.8.11.0045.

Como forma de efetivar os comandos da sentença de mérito proferida, 

DETERMINO a expedição de novo ofício ao Gerente Executivo do INSS em 

Cuiabá/MT, com o intuito de requisitar, no prazo de 20 (vinte) dias, a 

implantação do benefício previdenciário. Proceda-se a intimação da 

autarquia requerida, mediante a estrita observância do conteúdo normativo 

do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, fazendo-se a 

advertência que o não-cumprimento da ordem judicial no prazo 

mencionado importará no arbitramento de multa.

Cumpra-se com urgência.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 41736 Nr: 2045-73.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGEU FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LAVANDOSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973/MT

 Processo n.º 2045-73.2011.8.11.0045.

Vistos em correição.

Considerando-se a ausência de liquidação voluntária da dívida, 

DETERMINO que se expeça certidão judicial comprobatória da dívida, para 

fins de apontamento de protesto e de inclusão de registro em cadastros 

de inadimplentes [art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo 

Civil].

Após, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 

10 (dez) dias, informe a exata localização dos bens, sujeitos à penhora, 

de propriedade do executado, para fins de viabilizar a expedição de 

mandado de penhora e avaliação.

Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de novembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37155 Nr: 2192-36.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELA MARIA SANCHEZ CERNECK, ÂNGELA MARIA 

SANHEZ CERNECK E CIA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A /MT

 Processo n.º 2192-36.2010.811.0045 – CÓD. 37155.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Cumpra-se o primeiro parágrafo da decisão acostada à fl. 165.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 133543 Nr: 7612-12.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ERNESTO MOTA, GILSON ZEFERINO, 

EMERSON MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Vistos etc.,

1) Da suspensão condicional do processo aos acusados GILSON 

ZEFERINO e EMERSON MOTA

Designo para o dia 20 de março de 2018, às 14h00min, audiência de 

Suspensão Condicional do Processo em favor do acusado GILSON 

ZEFERINO, devendo comparecer na presente audiência acompanhado de 

advogado, pois, caso não compareça acompanhado de defensor 

constituído será lhe nomeado o ilustre Defensor Público que oficia nesta 

Comarca.

Tendo em vista que o denunciado EMERSON MOTA está sendo 

processado por outros crimes, conforme antecedentes criminais em 

anexo, deixo de designar audiência de suspensão condicional do 
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processo.

2) Do despacho saneador aos acusados EDSON ERNESTO MOTA E 

EMERSON MOTA

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 

de setembro de 2018, às 14h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado os réus.

Intimem-se o Ministério Público, os acusados, seus Defensores, bem como 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

3) Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 133543 Nr: 7612-12.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ERNESTO MOTA, GILSON ZEFERINO, 

EMERSON MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Vistos etc.,

1) Da suspensão condicional do processo aos acusados GILSON 

ZEFERINO e EMERSON MOTA

Designo para o dia 20 de março de 2018, às 14h00min, audiência de 

Suspensão Condicional do Processo em favor do acusado GILSON 

ZEFERINO, devendo comparecer na presente audiência acompanhado de 

advogado, pois, caso não compareça acompanhado de defensor 

constituído será lhe nomeado o ilustre Defensor Público que oficia nesta 

Comarca.

Tendo em vista que o denunciado EMERSON MOTA está sendo 

processado por outros crimes, conforme antecedentes criminais em 

anexo, deixo de designar audiência de suspensão condicional do 

processo.

2) Do despacho saneador aos acusados EDSON ERNESTO MOTA E 

EMERSON MOTA

Não havendo preliminares a serem apreciadas, e não vislumbrando as 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (alterado 

pela Lei nº. 11.719/2008), DOU O FEITO POR SANEADO, e de 

consequência, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 

de setembro de 2018, às 14h30min.

 Saliento que na referida audiência serão inquiridas as testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa residentes nesta Comarca e, ao 

final, interrogado os réus.

Intimem-se o Ministério Público, os acusados, seus Defensores, bem como 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Requisite-se, se 

necessário. Se houver testemunhas residentes em outra Comarca, 

expeça-se imediatamente Carta Precatória.

3) Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 131239 Nr: 6298-31.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOALDO GONÇALO FERREIRA GOMES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Camargo 

Penteado Neto - OAB:14284/O

 ISSO POSTO, INDEFIRO o pedido ministerial de fls. 60/64.Assim sendo, 

designo audiência admonitória para o dia 09 de maio de 2018, às 

14h20min.Intimem-se o recuperando. Requisitando-o. Intime-se ainda, o 

Ministério Público e a Defesa.Às providências e expedientes necessários, 

observando as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 140086 Nr: 7056-61.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULIZETE JOSÉ GERMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GUILHERME 

SCHNITZER NETO - OAB:15819/MT, KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:MT/20.958-B

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado, a EFETUAR A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS acima, no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do Art. 234, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 133277 Nr: 7466-68.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado, a EFETUAR A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS acima, no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do Art. 234, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 146952 Nr: 7542-58.2017.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS DA SILVA SANTOS, JOEL DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado, a EFETUAR A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS acima, no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do Art. 234, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 147442 Nr: 7857-86.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DA SILVA SANTOS, MATEUS DA SILVA 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado, a EFETUAR A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS acima, no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do Art. 234, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 136560 Nr: 1473-10.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDPDS, ALDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LEONAR MARTINS - 

OAB:MT/7.975-B, JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - 

OAB:20055/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado, a EFETUAR A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS acima, no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do Art. 234, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva
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 Cod. Proc.: 139598 Nr: 3220-92.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLEISON VITOR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, LUCIMAR RODRIGUES DE FREITAS VALERIO 

- OAB:18267-O/MT

 Vistos etc.,

Diante do alegado e documentos juntados, defiro o pedido do acusado 

José Cleison Vitor Silva de fls. 74/75, para o fim de autorizá-lo a cumprir 

as medidas cautelares diversas da prisão na Comarca de Campo Novo 

dos Parecis/MT.

 Ademais, determino a expedição de carta precatória para a referida 

comarca, com a finalidade de fiscalizar as medidas cautelares fixadas.

Findo, expeçam-se todos os documentos necessários para a realização 

da audiência designada à fl. 71.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 111504 Nr: 4661-79.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES REINHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado, a EFETUAR A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS acima, no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do Art. 234, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 85129 Nr: 4695-59.2012.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FREITAS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado, a EFETUAR A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS acima, no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do Art. 234, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 8343 Nr: 1568-65.2002.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FREITAS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado, a EFETUAR A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS acima, no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do Art. 234, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 102227 Nr: 6404-61.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO DO NASCIMENTO 

SILVA - OAB:OAB/MT 16947-O

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado, a EFETUAR A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS acima, no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do Art. 234, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 87598 Nr: 1430-15.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO FREITAS DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado, a EFETUAR A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS acima, no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do Art. 234, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 103252 Nr: 400-71.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON SULLIVAN SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, Heber Pereira Bastos - 

OAB:13698

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado, a EFETUAR A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS acima, no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do Art. 234, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 113877 Nr: 6043-10.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AGUIAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS DALTO DE 

MORAES - OAB:13458-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, intimo o advogado, a EFETUAR A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS acima, no prazo de 03 (três) dias, sob as 

penas do Art. 234, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 38661 Nr: 3698-47.2010.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MIQUELIN, MARINO JOSÉ FRANZ, 

ALEXANDRE WILLIAM DE ANDRADE, WILLIANS REINALDO DE ANDRADE, 

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA, FRANCISCARLOS ALCÂNTARA, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELI, ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO, EBERTON 

VESTENA DOS SANTOS, JÉSSICA REGINA WOHLEMBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE WILLIAM DE 

ANDRADE - OAB:10.295-MT, CARLOS ALBERTO DE PAULA - OAB:MT 

10.374-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT, CRISTIANO 

ALCIDES BASSO - OAB:6252/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RENATO L. RANCON - OAB:11465/MT, RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:4099, TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - OAB:18.867 - MT, 

VALDINÉIA MIQUELIN BERTAN - OAB:7.249-MT, VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT, VALTERLEI MIQUELIN - OAB:OAB/MT 14.307, VERA 

LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4617/MT

 Nos termos da legislação vigente procedo a intimação das partes 

interessadas para que se manifestem caso queiram no prazo de 

05(cinco)dias a respeito das certidões de intimação de fls 2.879 e fls 

2.887.

5ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000835-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CAMPOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES OAB - MT22903/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU FRANCISCO GARGHETTI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000835-23.2018.8.11.0045; Valor causa: Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: REGINALDO CAMPOS DA SILVA Parte Ré: 

EXECUTADO: IRINEU FRANCISCO GARGHETTI Vistos. DEFIRO o 

requerimento de penhora on-line no valor de R$ 3.174,86 (três mil, cento e 

setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme cálculo. 

Realizado o ato, em caso de positivo, lavre-se o termo de penhora e 

intime-se o executado para requerer o que lhe for de direito e interesse no 

prazo de 10 (dez) dias. No caso de não se localizarem bens passiveis de 

penhora, intimem-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias. EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 782, §3º do CPC/2015, perante 

ao Cartório de Protesto e Títulos desta Comarca, bem como a inscrição 

nos órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 04 de maio 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEMIR VALDIR DA PAIXAO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000382-62.2017.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALCEMIR VALDIR DA PAIXAO GOMES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Considerando o pagamento 

relativo aos danos morais, bem como havendo concordância da parte 

autora com relação ao valor depositado, expeça-se alvará para 

levantamento, atentando-se aos dados bancários informados no id. 

12963884. Intime-se requerida para comprovar no prazo de 15 (quinze) 

dias o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na exclusão nome 

da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Lucas do Rio Verde-MT, 09 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 102812 Nr: 154-75.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELA GALELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, DETRAN - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TANSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e, por consequência, 

declaro a nulidade do auto de infração nº 641014 colacionada às fls. 31 e 

condeno os requeridos solidariamente ao pagamento à autora de danos 

morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, desde a data do dano (súmula 54 do STJ) e correção 

monetária, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), decidindo o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.Sem custas e honorários.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquive-se.Dispensado o registro (Prov. nº 42/2008/CGJ). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 100148 Nr: 6025-23.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR CORREIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o procedimento para devolução de custas processuais 

deve ser realizado pela Diretoria do Foro da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, inclusive os autos principais estão arquivado definitivamente, 

conforme certidão fl. 37, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas 

necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 09 de maio de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 39369 Nr: 4396-53.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, em tramite entre as partes acima 

identificadas.

Em petição de p. 75, o exequente informou a quitação integral da dívida, 

requerendo a extinção do feito.

Apresentou documento à p. 77 dos autos.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Determino o levantamento das penhoras, porventura realizadas nos autos.

Custas pela executada.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 26312 Nr: 354-29.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNO VALDIR SCHVINN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 VISTOS, ETC.
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Cuida-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em tramite entre as 

partes acima identificadas.

Em petição de p. 432, o exequente informou a quitação integral da dívida, 

requerendo a extinção do feito.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 16050 Nr: 1785-06.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL, em tramite entre as partes acima 

identificadas.

Em petição de p. 91, o exequente informou a quitação integral da dívida, 

requerendo a extinção do feito.

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Determino o levantamento das penhoras, porventura realizadas nos autos.

Custas pelo executado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 30271 Nr: 320-20.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO ANTONIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, ELOANE VALENTIM 

ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, tendo as partes acima 

identificadas.

As partes, conforme petição juntada à pp. 165/169, entabularam acordo, 

requerendo a sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento 

integral do pacto.

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pela parte executada 

com a firma devidamente reconhecida, bem como pelas procuradoras da 

exequente, os quais possuem poderes para transigir e fazer acordos, 

conforme procuração acostada às pp. 14 e 159, a homologação de rigor 

se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC.

SUSPENDO o trâmite processual até a data aprazada para o pagamento do 

valor total do acordo, qual seja 20.04.2018, conforme os termos 

pactuados.

Custas remanescentes, pela parte executada (item 9 – p. 168) e 

honorários advocatícios da forma pactuada (item 6 – p. 167).

As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, certifique-se a 

escrivania o trânsito em julgado, após, aguardem-se os presentes autos 

em cartório até o cumprimento do pactuado no prazo estipulado 

(20.04.2018), que deverá ser comprovado no prazo de 10 (dez) dias da 

data referida.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87690 Nr: 1538-44.2013.811.0045

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREPINO JOSÉ DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VALDENIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO, em trâmite entre 

as partes acima identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que não obteve-se êxito na localização 

da parte requerente, conforme consta na certidão do oficial de justiça 

encartada à p. 115.

Pois bem, o art. 274, parágrafo único, do CPC determina:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

Desta forma, inviável se torna a determinação da intimação pessoal do 

requerente, uma vez que o oficial de justiça já diligenciou no endereço 

indicado nos autos (p. 08), contudo, restou inócua tal tentativa.

Posto isto, considerando que a parte autora não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, bem como estando este paralisado há mais de 30 

(trinta) dias por negligência do requerente, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Revogo a liminar concedida, devendo ser devolvido ao requerido os 

objetos apreendidos às pp. 74/87.

Custas remanescentes se houverem, pela parte requerente, contudo, 

suspendo a sua exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC, eis que 

trata-se de beneficiário de justiça gratuita (p.58).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas de 

praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102171 Nr: 22418-23.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAL BOSCO - OAB:, José 

Quagliotti Salamone - OAB:OABSP 103587, PATRÍCIA FREYER - 

OAB:62325/RS

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, apenas para DECLARAR INEXISTENTE OS 

DÉBITOS: R$ 1.358,24 (um mil trezentos e cinquenta e oito reais e vinte de 

quatro centavos), referente ao contrato n.º UG0955320000003 e R$ 

269,68 (duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos), 

contrato nº MP0955660000008, registrado em nome da autora no cadastro 

de inadimplentes, conforme extrato SERASA (pp. 34/35), confirmando a 

liminar concedida a p. 100. Oficie-se ao Serasa.Como houve sucumbência 

recíproca, as custas judiciais e os honorários advocatícios deverão ser 

rateados em 50% para cada um.Fixo os honorários sucumbenciais, no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).Como o autor é beneficiário da 

gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade do pagamento referente a 

sua parte, nos termos do art. 98, parágrafo 3º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido no 

prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas 

comunicações, anotações e baixas de praxe.Ordeno que seja incluído na 

capa dos autos e no sistema o nome do novo procurado do réu, Dr. José 

Quagliotti Salamone, para sua futura intimações sob pena de nulidade (pp. 

136/170).P.R.I.C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 117730 Nr: 8275-92.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE APARECIDO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

NOVO CAR MULTIMARCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298-A/MT, DÉBORA DE PAULA - OAB:212.010, EDMILSON 

FERREIRA DA SILVA - OAB:177.669

 Inicialmente, intime-se a requerida Nova Car Multimarcas para que diga 

acerca da petição e documentos de pp. 489/504 (autor), bem como sobre 

o petitório de pp. 507/509 (Ford). Prazo: 10 (dez) dias.

Com a juntada de manifestação, ou decorrido prazo in albis, certifique-se 

se necessário e nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a autora para se 

manifestar acerca do petitório de pp. 507/509 (Ford), e eventual 

manifestação oferecida pela segunda requerida. Prazo: 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 100562 Nr: 6362-12.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por SILVIO DA 

SILVA CORREA em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, condenando o réu a conceder ao autor o benefício previdenciário 

de aposentadoria por invalidez, a partir de 04.09.2014, data da cessação 

do benefício administrativo (p. 19), nos termos do artigo 42 e seguintes da 

Lei 8.213/91, desta forma, CONVERTO em definitiva a liminar deferida às 

pp. 70/74, devendo a Autarquia Previdenciária proceder com a conversão 

do benefício no prazo de 30 (trinta) dias a partir desta data, sob pena de 

multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento. Devendo 

ser descontadas as parcelas já pagas a título de auxílio doença no trâmite 

processual, e, respeitada a prescrição quinquenal, conforme precedentes 

do STJ. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82551 Nr: 1957-98.2012.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEAN, DCG, CFS, NCRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FIGUEIREDO DA SILVA - 

OAB:21.214, LIDIANE PAULA DE SOUSA - OAB:99525/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, GILBERTO CRISTOFOLINI - 

OAB:15882/MT

 Na sequência a MM.ª Juíza deliberou nos seguintes termos: I – Defiro o 

prazo de 10 (dez) dias, para a manifestação da Defensoria Pública, 

conforme acima requerido. II - Após, a manifestação da Defensoria 

Pública, em nada sendo requerido, desde já determino a intimação das 

partes para apresentarem alegações finais no prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias para cada um, iniciando-se pela parte autora. III – 

Retifique-se a capa dos autos, para fazer constar o nome da requerida 

“Ainara Francine Sereghetti”, eis que consta erroneamente “Cinara 

Francine Sereghetti”. IV – Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada 

mais havendo a tratar, determino o encerramento do presente termo de 

audiência que, lido e achado conforme, vai por todos os presentes 

assinado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 85147 Nr: 4715-50.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEL INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS NESELLO - 

OAB:17454/O

 A ação monitória fundada em cheque prescreve em 5 (cinco) anos, 

conforme dispõe o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. O prazo prescricional 

tem início no dia imediatamente posterior à data de emissão das cártulas, 

conforme enunciado sumular n. 503, do STJ. Honorários advocatícios. No 

tocante aos honorários advocatícios, o valor fixado na sentença, nos 

termos do art. 85 §§ 2º e 8º, do CPC de 2015, não se mostra excessivo, 

não merecendo redução. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70067258103, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 16/06/2016).No caso dos autos, o 

cheque foi emitido no dia 25 de agosto de 2007 (fl. 24), iniciando a 

contagem do prazo prescricional em 26 de agosto de 2007, findando em 

26 de agosto de 2012, respectivamente.Todavia, a ação monitória fora 

proposta em 19 de outubro de 2012, após o decurso do prazo 

prescricional, portanto, restando prescrita a pretensão.Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487, II, do CPC, reconheço a prescrição da pretensão, 

julgando extinta a presente a ação monitória.Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor dado a causa.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87070 Nr: 869-88.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA - OAB:, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

RODRIGO HENRIQUE COLNAGO - OAB:145.521/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por B2W – 

COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (SUBMARINO) contra MUNICÍPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE, para reduzir a multa administrativa a R$ 10.530,00 

(dez mil quinhentos e trinta reais). E, em conseqüência extingo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Como houve a sucumbência recíproca, as custas 

processuais e os honorários devem ser rateados em 50% para cada 

um.Fixo os honorários do advogado em 15% sobre o valor dado a 

causa.Isento o Município do pagamento da sua parte nas custas, 

conforme norma legal.Após o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido pelas partes no prazo de 15(quinze) dias, arquivem-se os 

autos, com as cautelas legais.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 20762 Nr: 2015-14.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URBANIZADORA NOVO CAMPECHE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:4269, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, JOISIANE 

JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, Lucans 

Nogueira - OAB:16040, VALTER LUCAS MARONEZI - 

OAB:17435/B/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETO - 

OAB:4917/MT

 Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a penhora 

on-line foi efetuada parcialmente, com a transferência dos valores para 

conta de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça.Destaco que a 

transferência imediata dos valores para conta judicial se impõe como 

necessária para evitar a perda de rendimentos e para assegurar, 

conforme o caso, a restituição integral dos valores à executada ou a 

satisfação do crédito ao exequente com a devida correção monetária e 

juros. O artigo 5º, do Provimento 04/2007-CGJ, dispõe que: Art. 5º 

Considera-se efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do executado, 

valendo como termo dela o protocolo emitido pelo Sistema BacenJud, que 

será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a intimação do 

executado (...) Assim, intime-se a executada, na pessoa de seu 

advogado, via DJE, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio (art. 854, § 2.º, do NCPC), 

para tomar conhecimento da constrição, devendo no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das 

matérias do art. 854, § 3º, do NCPC, sob pena de preclusão.Registre-se, 

por oportuno, que a executada poderá oferecer EMBARGOS, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 16, inciso III, da Lei 6.830/80).Apresentada 

manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às matérias do art. 854, § 

3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, após voltem 

os autos conclusos para deliberação, na forma do art. 854, § 4.º, do 

CPC.Não sendo embargada a execução, tampouco, apresentada 

impugnação quanto à constrição realizada, manifeste-se a exequente, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.Consigno 

que, eventual necessidade de liberação dos valores aos executados será 

cumprida com a devida agilidade por meio de alvará eletrônico 

automatizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102296 Nr: 22576-78.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FATIMA COLLING LUSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação aviada por MARIA 

FATIMA COLLING LUSSANI em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, condenando o réu a conceder a autora o benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, a partir de 20.06.2015, data 

do laudo pericial realizado (p. 63/64), eis que a partir dessa data foi 

possível constatar sua incapacidade laboral, tendo em vista que o perito 

médico não indicou em laudo médico judicial sua data estimada de 

incapacidade laborativa, nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 

8.213/91, desta forma, CONVERTO em definitiva a liminar deferida às pp. 

73/74, descontadas as parcelas já pagas no trâmite processual, e, 

respeitada a prescrição quinquenal, conforme precedentes do STJ. Deixo 

de proceder a remessa necessária dos autos a Instância Superior, posto 

que a decisão não está sujeita a reexame necessário, já que as parcelas 

em atraso não ultrapassaram o limite fixado no art. 496, inciso I c/c § 3º, 

inciso I, do CPC.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se 

às anotações de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37228 Nr: 2265-08.2010.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SIDINIR BIFF STECHERT - SECRETÁRIA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 Impulsiono os presentes autos para intimação da requerida para 

apresentação das alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121646 Nr: 1433-62.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA PEREIRA VIGINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 VISTO.

Pois bem. Embora as partes tenham manifestado desinteresse na 

realização de outras provas, entendo ser necessária a produção de prova 

testemunhal para melhor elucidação da situação fática, mormente por se 

tratar a presente de ação previdenciária onde se busca o reconhecimento 

e averbação de período de labor rural, assim, nesses casos o exame do 

conjunto probatório se resume na análise dos indícios de prova escrita, em 

consonância com a oitiva de testemunhas.

Assim, nos termos do art. 370, do CPC, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de agosto de 2018, às 15h00min.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Assinalo que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC, sob pena 

de preclusão.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC).

Havendo a necessidade de depoimento pessoal, as partes deverão ser 

intimadas pessoalmente.

Sem prejuízo, manifeste-se a autora acerca do petitório de pp. 103/105.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 26709 Nr: 740-59.2008.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FRANCISCA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 

20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para se manifestar acerca do 

oficio juntado as fls.140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98657 Nr: 4920-11.2014.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGSF, OPDFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação do advogado da parte 
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requerente do desarquivamento requerido, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82841 Nr: 2278-36.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Thailine Versari - 

OAB:MT0021470O, DANIEL MARZARI - OAB:MT/15507, DANUSA 

SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, JOSIMERI CARLA MAZUTTI 

MARQUES MORAES - OAB:20034/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl. 76. 

No prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 16241 Nr: 1908-04.2005.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR VUADEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTÉCNICA PAGLIARI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA PAGLIARI - 

OAB:12700

 VISTOS, ETC..Assim, os presentes embargos não incidem em nenhuma 

das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois a sentença 

embargada apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso, 

fundamentando, consequentemente, sua conclusão.Posto isto, REJEITO os 

embargos declaratórios levantados pelo embargante, mantendo todos 

termos da aludida sentença, com vista ao seu integral 

cumprimento.Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 30271 Nr: 320-20.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO ANTONIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, ELOANE VALENTIM 

ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transcorrido o período de suspensão do processo impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92317 Nr: 6181-45.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO FAVARO BUSNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL NOERI ALBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS em correição.

Trata-se de AÇÃO COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, em trâmite 

entre as partes acima identificadas.

A Defensoria Pública manifestou-se à p. 53, requerendo a extinção do 

feito por abandono, uma vez que em nova tentativa de contato telefônico 

com a parte autora, restou inócuo o tentame.

Salientou que as partes atendidas perante a Defensoria Pública – Núcleo 

de Lucas do Rio Verde/MT são cientificadas da obrigatoriedade de 

atualizar endereço e telefone sempre que houver mudança, sob pena de 

extinção da ação.

Determinada (p. 54) a intimação pessoal da parte requerida para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, foi certificado pelo oficial de 

justiça (p.57) a impossibilidade de intimar o requerente no endereço 

indicado, constando ainda na certidão, notícia de que o autor teria se 

mudado para outro Estado.

Pois bem, o art. 274, parágrafo único, do CPC determina:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

Posto isto, considerando que a parte autora não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, bem como estando este paralisado há mais de 30 

(trinta) dias por negligência do requerente, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Sem custas, tendo em vista que a gratuidade deferida (p.21).

Transitada em julgado arquivem-se os autos dando-se as baixas de praxe.

P.R.I.C.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107487 Nr: 1040-15.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lopes da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 11283A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à preclusa decisão anterior, procedi, na data de hoje, a 

transferência dos valores para a conta bancária indicada pelo exequente.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Aguarde-se o pagamento do principal e, após, voltem-me conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 21875 Nr: 1251-32.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Maria Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Guilherme Soares - 

OAB:28695/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 137.

 De rigor, o deferimento do pedido de fls. 138.

 Anote-se na capa dos autos o desconto de R$ 3.378,85 (três mil, 

trezentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) do crédito da 

exequente, ante condenação dos honorários advocatícios fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor da impugnação - decisão de fls. 137.

 Expeça-se a RPV, atentando-se para a reserva dos valores citados.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122089 Nr: 3513-37.2017.811.0021

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 
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INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OS, MMRdC, NM, ILP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, 

Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 Diante da publicação da Resolução n.º 02, de 08 (oito) de Março de 2018, 

do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

alterou a competência das Varas da Comarca de Água Boa, atribuindo a 

jurisdição sob a Infância e Juventude à 2º Vara desta comarca, DECLARO 

incompetente a 1º Vara da Comarca de Água Boa para o processo e 

julgamento do presente feito, determinando a remessa dos presentes 

autos à 2º Vara da Comarca de Água Boa.

 Encaminhe-se o feito ao Cartório Distribuidor desta comarca, para as 

alterações e encaminhamentos devidos, procedendo-se à baixa 

necessária nos sistemas estatísticos da 1º Vara.

 Cumpra-se, intimando-se os eventuais interessados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 92536 Nr: 1992-62.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mizael Dutra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcilon Ferreira Matos - 

OAB:25989/GO, KARLA KAROLLYNE FERREIRA DOS SANTOS PRADO - 

OAB:42199, Sergio Divino Carvalho Filho - OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a manifestação de fls. 74, verifico ser necessária a 

designação de nova prova pericial. Nesse passo, nomeio como perito 

médico o Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), telefone 

(66) 3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do Código de Processo 

Civil). A data da realização da perícia deverá ser indicada pelo perito 

nomeado e certificada nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo 

deverá intimar as partes acerca desta, bem como o local e o horário 

agendado.Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, especificamente o disposto na Tabela de Honorários 

Periciais, este Juízo ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais).(...) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 115142 Nr: 5553-26.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmem Gabrielli Marasca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 151/152 e autorizo a expedição de Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, nos termos do artigo 100, parágrafo 3º da 

Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 38303 Nr: 2905-49.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lopes da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando as informações certificadas às fls. 97, determino o imediato 

arquivamento do presente feito, eis que já está em trâmite ação de 

execução envolvendo as mesmas partes deste.

 Intimem-se a parte autora.

 Arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 101199 Nr: 2934-60.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira Lima, Ozana Baptista 

Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivone Salete Fontana Raffaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 Pela ordem, em análise aos pedidos de fls. 222/223, indefiro o pedido de 

BACENJUD feito pela parte executada, eis que a última tentativa de 

penhora online fora realizada há um curto espaço de tempo tendo 

bloqueado um valor muito pequeno – decisão de fls. 221.Quanto ao pedido 

de restrição via RENAJUD e demais pedidos de diligência, temos que tecer 

alguns comentários.(...)Portanto, sendo a declinação dos bens 

penhoráveis atribuição exclusiva da parte e não sendo, pelo exequente, 

demonstrado que diligenciou minimamente neste sentido, indefiro o pleito 

de expedição de pedido de informações. No mais, quanto ao pedido da 

parte executada colacionado às fls. 228/229, verifica-se que o acórdão de 

fls. 196/200, realmente acolheu a preliminar e concedeu a gratuidade da 

justiça para a executada, entretanto, o beneficiário da justiça gratuita não 

é isento do pagamento dos ônus sucumbenciais, conforme dispõe o artigo 

98, § 2º do Código de Processo Civil, in verbis:§ 2º A concessão da 

gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas 

processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua 

sucumbência. Nesse passo, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, requerer o entender de direito em termos de prosseguimento 

do feito, sobe pena de arquivamento.Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 29299 Nr: 3728-91.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nora Borga Schwartz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à preclusa decisão de fls. 169, promovi, na data de hoje, 

a transferência dos valores para a conta bancária indicada às fls. 171.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Já tendo ocorrido o adimplemento dos honorários advocatícios, nada mais 

resta a fazer no presente feito.

 Certificado o pagamento do alvará, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 97358 Nr: 701-90.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda., 

Fabio Ribeiro Borges Junior, Fabio Ribeiro Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:8208

 Em cumprimento à preclusa decisão anterior, procedi, na data de hoje, a 

transferência dos valores para a conta bancária indicada pelo exequente.
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 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Intime-se o exequente para imputação do débito e para que requeira 

medidas concretas para a solvência do feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105505 Nr: 5471-29.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à preclusa decisão anterior, procedi, na data de hoje, a 

transferência dos valores para a conta bancária indicada pelo exequente, 

eis que consta nos autos procuração específica para tal finalidade, com 

firma reconhecida.

 Segue, anexo, o extrato do alvará.

 Certificado o pagamento, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91356 Nr: 1023-47.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho, Jonas Coelho de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199, Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, Dr. Sergio Divino Carvalho Filho, nos termos do artigo 431, da 

CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os presentes autos, que encontra-se com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31507 Nr: 507-66.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Ferreira da Silva, Divina Guerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Diante da preclusão do Agravo de Instrumento n.º 

1006094-71.2017.811.0000 e, por conseguinte, da decisão de fls. 

867/868, autorizo o levantamento de valores conforme postulado às fl.s 

944/946, eis que consta nos autos procuração específica para tal 

finalidade.

 Segue, anexo, o extrato dos alvarás.

 Considerando o valor das transferências, encaminhe cópia da presente 

decisão à Coordenadoria Financeira / Seção de Depósitos Judiciais do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme determina o 

Ofício Circular n.º 11/2015/PRES, datado de 02 de Março de 2015.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução no que tange aos 

valores principais, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas ou honorários nesta fase.

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se a parte exequente para que informe uma conta bancária para a 

restituição dos valores depositados e, na mesma oportunidade, para que, 

em 15 (quinze) dias, promova o pagamento dos honorários advocatícios 

conforme postulação de fls. 945, sob pena de aplicação de multa de 10% 

(dez por cento).

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 10615 Nr: 676-29.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Jacob - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS

AUTOS N.º 676-29.2005.811.0021 – Código n. 10615

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): União - Fazenda Nacional

EXECUTADO(A, S): Wilson Jacob - ME

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/05/2005

VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO: R$ 43.553,40

PRIMEIRA PRAÇA: Dia 14/06/2018, às 10:00 horas.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 28/06/2018, às 14:00 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Modalidade Eletrônica através do 

site: http://www.kleiloes.com.br (1ª e 2ª Praças). Modalidade Presencial: 

Hotel Tonello Business (Rua Cruzeiro do Oeste, nº 489, Centro, Campo 

Mourão/PA) (Somente 2ª Praça, se houver)

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): Parte ideal do imóvel rural objeto da matrícula 

nº 11.122 do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício de Campo 

Mourão, de propriedade de Wilson Jacob.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Campo Mourão

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 877.550,00

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE: NÃO HÁ

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 

ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(m) encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam 

intimados do ato através do presente edital.

Eu, Marcelo Kist Engelmann, Gestor Judiciário, digitei.

Água Boa - MT, 8 de maio de 2018.

Marcelo Kist Engelmann

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 24133 Nr: 3430-36.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Weissheimer, Lirio Weissheimer, Voni 

Gork Weissheimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifica-se que o executado MÁRCIO 

WEISSHEIMER foi citado por edital, conforme fls. 157. Assim, tratando-se 

de réu revel, de rigor, a nomeação de curador especial.

 Nesse passo, nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, 

nomeio para patrocinar a defesa do requerido, o Defensor Público local, 

que deverá ter vista dos autos.
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 Sem prejuízo, defiro a expedição de novo mandado de citação em face do 

executado LIRIO WEISSHEIMER, devendo o referido mandado ser cumprido 

no endereço indicado às fls. 191, qual seja: Fazenda Princesa, Represa 

da Capivara, Água Boa-MT.

 No mais, não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do 

oficial de justiça para a prática dos atos determinados na presente 

decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código 

de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas 

de atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 16690 Nr: 3623-22.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Merinda Francisco, Rosimar Francisco dos Reis, 

Roseli Francisca dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT, Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Eduardo Vieira de 

Oliveira - OAB:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17630 Nr: 783-05.2007.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irineu Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se a parte executada, por meio do encaminhamento dos autos, para 

contestar o presente pedido de habilitação no prazo de 05 (cinco) dias 

(artigo 690 do Código de Processo Civil).

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

voltem-me conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 96002 Nr: 4534-53.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Rodrigues Alves de Oliveira, Cleiton da 

Silva Siqueira, Mauricio Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Beatriz Rieffe Franco - 

OAB:MT20.720-B, Marcos Andre Honda Flores - OAB:9708-A/MT, 

Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se manifestação da exequente nos autos em apenso.

 Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 33723 Nr: 2733-44.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá, Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Grecco, Marcia Regina Anno 

Grecco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Lara 

Mosqueiro - OAB:11.178/MT, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:12090-A/MT, Paulo Eduardo Dias De Carvalho - OAB:12199, 

Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos de fls. 96 e 108 para determinar a baixa da penhora 

realizada na presente execução, eis que a averbação foi realizada na 

matrícula nº 637 (AV.13-637), devendo o CRI local ser oficiado a promover 

o cumprimento da presente determinação.

 Cumprida todas determinações, remetam-se aos autos ao arquivo.

 Intime-se a parte autora.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1034 Nr: 600-15.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcio Flávio Garcia, Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Fiorini, Jolmir Antoninho Pezzini, Carmem 

Libera Pezzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, 

Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 Consoante se infere dos autos, a sub-rogação do crédito fora deferida 

em 24 de janeiro de 2011, oportunidade em que restou determinada a 

retificação do registro e autuação.

 Factível, portanto, que o polo ativo deve ser composto, desde o momento 

supramencionado, somente por Lúcio Flávio Garcia e, não mais, pelo 

Banco do Brasil S/A.

 Ante o exposto, proceda às retificações de registro e autuação, nos 

termos da presente decisão.

 Após, intime-se a exequente a requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17578 Nr: 741-53.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erino Costella, José Eugênio Rosa, Solange 

Costella Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727, Guilherme Rafael Canôa de Oliveira - 

OAB:322164 - OAB/SP, Samuell da Silva Ribeiro - OAB:33372/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elesandra Maria da Rosa - 

OAB:95371-OAB/RS, Fernando César Leopoldino - OAB:OAB/MT 

14.291-A, Leonardo Oliveira Borges - OAB:11606-A

 Inicialmente, revogo o terceiro parágrafo da decisão de fl. 346-vs, (...) 

Ainda, consoante se infere do extrato retro juntado, fora realizada, por 

meio do Sistema RENAJUD, a inclusão de restrição de circulação sobre o 

bem móvel indicado à penhora. Assim, intime-se a parte executada a 

indicar nos autos, no prazo de 05 dias, a localização do veículo 
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supramencionado e do implemento agrícola especificado à fl. 319, bem 

como os respectivos valores, exibindo prova da propriedade e eventual 

certidão negativa de ônus. Consigne-se na oportunidade, que o não 

cumprimento da medida acima, será punido com a aplicação de multa em 

desfavor do executado, nos termos constantes do art. 774, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. (...) depositário, ciente ainda que 

deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de precluir do 

direito que lhe assiste na execução, com a consequente liberação da 

penhora. Autorizo que o Sr. Oficial de Justiça, no caso de ausência de 

expressa concordância – pelo exequente - do depósito de bem em poder 

do executado e se eventualmente não providenciar aquele os meios 

necessário para a remoção imediata do bem, que deixe de cumprir a 

ordem, oportunidade em que haverá a mediata preclusão da possibilidade 

de penhora de bens da mesma natureza. Não sendo verificado nos autos 

o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos atos 

determinados na presente decisão, e considerando que, de acordo com o 

artigo 82 caput do Código de Processo Civil, é dever da parte antecipar o 

pagamento das despesas de atos por si requeridos, determino que seja o 

requerente intimado da presente decisão, salientado que, se houver 

necessidade da prática de ato por meio de oficial de justiça e não for o 

requerente beneficiário da gratuidade judiciária, deverá comprovar nos 

autos o recolhimento das custas no prazo descrito no artigo 218, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil, sob pena de não expedição do 

mandado e extinção do processo nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. (...). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95516 Nr: 4168-14.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. M. B. da Costa e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Carvalho Lima e Cia Ltda - ME, Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648-SP

 Da mesma forma, JULGO PROCEDENTE a ação cautelar em apenso 

processo cód. 95009, para confirmar a respectiva liminar deferida, 

determinando a sustação e cancelamento definitivo dos protestos 

apontados e dos efetivados. Determino que, depois de certificado o 

trânsito em julgado da presente sentença, seja procedido o levantamento 

da caução prestada na ação cautelar, em favor da parte autora.Por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.A título de 

sucumbência, considerando que cada litigante foi, em parte, vencedor e 

vencido, CONDENO:1. A parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como o pagamento de honorários 

sucumbenciais ao patrono adverso, atento às diretrizes traçadas no art. 

85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação.2. A parte autora ao pagamento de 

honorários sucumbenciais ao patrono adverso, atento às diretrizes 

traçadas no art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou seja, a 

diferença entre o valor pretendido na demanda (R$ 25.000,00) e o valor da 

condenação (R$ 10.000,00).Quanto ao pedido da modificação da 

aplicação da incidência dos juros moratórios, não verificando este órgão 

jurisdicional qualquer vício que macule o provimento exarado, nego-lhe 

provimento.Registro que a presente decisão passa a ser parte indissolúvel 

da sentença fls. 216/219, à qual ratificam-se os demais termos.Sem 

custas, nos termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil.

(...).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87068 Nr: 1548-63.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Bertol, Zelia Terezinha Bertol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR, Marcelo 

Zaina de Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayck Feitosa Câmara - 

OAB:33571 GO

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo 

exequente.Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e 

o seu prazo.Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente 

de nova deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.Após a 

intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) 

dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 6.830/90, 

o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31911 Nr: 911-20.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Benjamin Pizzatto, Rogerio Machado Pizzatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 Analisando os autos, verifica-se que a parte exequente cumpriu a 

determinação de fls. 429 e juntou aos autos cópia autenticada referente 

ao documento de fls. 35.

 Destarte, corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, 

para constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença – pedido fls. 367/427.

 Por consequência, determino a intimação do devedor, para efetuar o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento) e honorários de advogado no patamar de 10% (dez 

por cento), nos termos do art. 523, parágrafo 1º, do CPC e 

prosseguimento do feito com a expropriação de bens.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122299 Nr: 3628-58.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sander Natan Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Vicente Leon - 

OAB:OAB/MT 4.146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CARGNELUTI PIT - 

OAB:11842

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar o que entender 

de direito, tendo em vista à impugnação aos embargos apresentadas nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122297 Nr: 3626-88.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Pereira dos Santos, Chirlei Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Vicente Leon - 

OAB:OAB/MT 4.146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CARGNELUTI PIT - 

OAB:11842

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 
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embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar o que entender 

de direito, tendo em vista à impugnação aos embargos apresentadas nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122300 Nr: 3629-43.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Barbosa de Castro, Gardenia Herknhoff Sousa 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter Vicente Leon - 

OAB:OAB/MT 4.146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar o que entender 

de direito, tendo em vista à impugnação aos embargos apresentadas nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 122301 Nr: 3630-28.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Gabbiatti, Evandro José Gabbiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana Ltda - Coopercana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Indiara Gabbiatti - OAB:OAB/MT 

17939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CARGNELUTI PIT - 

OAB:11842

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar o que entender 

de direito, tendo em vista à impugnação aos embargos apresentadas nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1031111 Nr: 2445-18.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCS, KdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Alves da Silva - 

OAB:OAB/GO 15.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32139 Nr: 1139-92.2010.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naevio Fioravante Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adubos Araguaia Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Raimundo de Freitas - 

OAB:22146/GO

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado.

 Não havendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107166 Nr: 900-78.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darlene Rosa Lopes Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença movido por DARLENE ROSA LOPES 

GOMES em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, em 

que, depois de verificado o falecimento da exequente, houve pedido de 

habilitação do espólio (fl. 149/154-vs).

 Devidamente intimada, a parte executada nada opôs ao pedido (fl. 

156-vs).

 É o necessário à análise e decisão.

 Analisando os autos, concluo que o pedido de habilitação dos herdeiros 

deve ser deferido, eis que não há razão para se inadmitir a habilitação.

 Registro que, tendo o falecimento do exequente ocorrido quando já 

ajuizada a execução, é plenamente possível o ingresso do espólio no polo 

ativo.

 Ante o exposto, declaro habilitado o espólio da exequente, representado 

pelos herdeiros NOENY GOMES LOPES e CLEOMIR LOPES GOMES que 

deverão ser intimados doravante de todos os atos processuais.

 Sem prejuízo, defiro o prosseguimento na fase de cumprimento de 

sentença.

 Nesse passo, e considerando que nada fora oposto em relação aos 

cálculos apresentados às fls. 155/156, HOMOLOGO-OS, para que surtam 

os seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

 Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 731 Nr: 298-83.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - OAB:12541-A

 (...). Foram então efetivadas várias consultas ao referido órgão 

correicional, sobrevindo a orientação segundo a qual a verba indenizatória 

recebida pelos oficiais de justiça seria também destinada ao pagamento de 

referidas custas, sendo portanto a Fazenda Pública isenta de seu 

recolhimento.Recentemente, após ser a questão judicializada, fora 

proferido acórdão no bojo dos autos de Agravo Regimental Cível n.º 

1000783-02.2017.811.0000, deferindo uma liminar anteriormente requerida 

nos autos principais da discussão, onde firmara-se o entendimento 

segundo o qual “a isenção do pagamento de custas e emolumentos e a 

postergação do custeio das despesas processuais (artigos 39, da Lei 

6.830 /80, e 91 do CPC), privilégios de que goza a Fazenda Pública, não 

dispensam o pagamento antecipado das despesas com o transporte dos 

oficiais de justiça. As diligências promovidas por Oficial de Justiça são 

despesas, portanto, deve a Fazenda Pública adiantá-las, pois é usuária 

dos serviços do Poder Judiciário, arcando com seu pagamento”.O feito 

ficara assim ementado:E M E N T AAGRAVO INTERNO – MANDADO DE 

SEGURANÇA COLETIVO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A 

MEDIDA LIMINAR – DILIGÊNCIAS DA FAZENDA PÚBLICA - DEPÓSITO 

PRÉVIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA – 

NECESSIDADE – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – LIMINAR DEFERIDA.No entanto, tal 

decisão fora liminarmente suspensa pela Presidência do Superior Tribunal 

de Justiça no bojo do SS 2899/MT.Portanto, considerando que a questão 

fora judicializada e que, atualmente, encontra-se suspensa a 

determinação para o recolhimento de custas, determino a expedição de 

mandado de intimação, para cumprimento independentemente de 

pagamento da Fazenda Pública.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 3684 Nr: 31-19.1996.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMCL-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lafayette Garcia Novas 

Sobrinho - OAB:6842/MT, ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido à fl. 415.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 30506 Nr: 4954-34.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Alves Maracaipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIORGY WILLIAN GOMES LUZ 

- OAB:49109

 Vistos em correição, conforme determinado pela Portaria n.º 

002/2016/GAB/1º Vara, datada de 03 de Agosto de 2016.

 Analisando os presentes autos, vemos que encontravam-se eles na 

Secretaria no escaninho referente à pendência de expedição de 

documento.

 Porém, em sua contracapa, vemos que o documento pendente de 

expedição já fora expedido, restando somente a sua confirmação no 

sistema de acompanhamento processual APOLO/TJMT e o 

encaminhamento devido.

 Diante do exposto, determino que seja efetivada a confirmação sistêmica 

da expedição do documento, com o seu encaminhamento ao destino 

devido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31137 Nr: 136-05.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sonia Terezinha Angoneze Amaral, Nerci 

Carlos Bissolotti, Jovanite Confecções Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Luis Bortolini - 

OAB:16.808-B MT

 Diante do exposto, determino, a partir da data do requerimento, a 

suspensão do presente feito pelo prazo postulado pelo 

exequente.Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e 

o seu prazo.Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente 

de nova deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.Após a 

intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 10 (dez) 

dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 6.830/90, 

o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 13877 Nr: 819-81.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Jaques de Mesquita, Valdete Padilha de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emílio Nage Haddad 

Coutinho - OAB:OAB/MS 10337

 Indefiro o pedido de fls. 211 nos termos da decisão retro.

 Arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 22558 Nr: 1888-80.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oneide Francisca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de valores da maneira 

postulada e, por conseguinte, determino que seja o requerente intimado 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração 

específica para a liberação de valores, com firma reconhecida, da qual 

constem o valor originalmente depositado e sua procedência.Intime-se as 

partes, devendo o requerente ser intimado pessoalmente 

(preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por mandado) acerca 

da existência dos valores vinculados ao presente feito de sua 

titularidade.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31507 Nr: 507-66.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino Ferreira da Silva, Divina Guerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 
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OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

executada, nos termos do parágrafo final da decisão de fl. 954, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar uma conta bancária para a restituição 

dos valores depositados nos autos e, na mesma oportunidade, promover o 

pagamento dos honorários advocatícios, conforme postulação de fls. 945.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31504 Nr: 504-14.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Freimuller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Inicialmente, cumpre-me registrar que, sendo possível que a própria parte 

interessada proceda aferição acerca de eventuais valores vinculados aos 

autos, não cumpre ao Juízo diligenciar nesse sentido.

 No entanto, consoante extrato em anexo, factível a inexistência de 

valores depositados nos autos, nada mais havendo a ser convencionado.

 Nesse passo, retornem os autos ao arquivo definitivo com as cautelas de 

estilo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030060 Nr: 1734-13.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Veículos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Sarandi/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Souza - OAB:OAB/RS 

12967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Sarandi/RS - OAB:

 Isto posto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso V, § 3º, do Código de Processo Civil.Sem 

custas ou honorários.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

PJE/TJMT.Cancele-se a audiência designada.Devolva-se a presente carta 

ao Juízo deprecante, com nossas homenagens.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20433 Nr: 3512-04.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELY MARIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT, Ydiara Gonçalves das Neves - OAB:OAB/MT 

19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, verifica-se que a procuradora da parte autora, 

embora devidamente intimada, deixou de apresentar procuração nos 

termos da decisão de fls. 131-vs, visando o pagamento das referidas 

quotas das partes.

 Intime-se a parte autora, pessoalmente (preferencialmente por carta ou, 

na impossibilidade, por mandado) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

informe nos autos os dados de sua conta bancária para depósito dos 

valores vinculados ao presente feito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1030835 Nr: 2270-24.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleiton da Silva Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR KRUMMENAUER - 

OAB:21906/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos termos do 

Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada a 

possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, ser 

o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais elementos 

que indiquem situação adversa. No termos do artigo 914 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), passo a 

analisar os embargos opostos. Cumpre analisar o efeito no qual os 

embargos devem ser recebidos, sendo certo que a regra passou a ser o 

recebimento sem efeito suspensivo. Neste sentido o disposto no art. 919 

caput do Código de Processo Civil: Art. 919. Os embargos à execução não 

terão efeito suspensivo. No caso dos autos, entendo que os embargos 

devem ser realmente recebidos sem efeito suspensivo, sendo certo que 

não deve ser aplicada a regra do parágrafo 1º do art. 919 do Código de 

Processo Civil, pois a execução em apenso não foi integralmente garantida 

por penhora, depósito ou caução, bem como o Embargante não 

demonstrou a relevância da fundamentação do pedido e principalmente 

que o prosseguimento da execução poderá causar-lhe dano de difícil ou 

incerta reparação. Ressalto que é necessário haver a presença dos dois 

requisitos para se determinar a suspensão da execução – segurança da 

execução e relevância dos fundamentos. Devo mencionar, todavia, que 

esta decisão se reveste do caráter precário, podendo ser modificada 

caso cessem as circunstâncias que a motivaram. Neste sentido o disposto 

no parágrafo 2º do art. 919 do Código de Processo Civil: § 2o Cessando 

as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos 

embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a 

qualquer tempo, em decisão fundamentada. Diante o exposto, recebo os 

embargos opostos pela parte executada, sem efeito suspensivo, 

determinando que a parte embargada seja intimada para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme preceitua o art. 920, inciso I do 

Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 35340 Nr: 4353-91.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beronice Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, tomar ciência do ofício precatório 

expedido, podendo, caso queira, manifestar o que entender de direito em 

termos de prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15367 Nr: 2308-56.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arysta Lifescience do Brasil Industria Quimica e 

Agropecuaria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semear Comercio de Cereais e Insumos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 Nesse passo, intime-se a parte executada a indicar nos autos, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e 

os respectivos valores, sobretudo, os já constritados nos autos, exibindo 

prova da propriedade e eventual certidão negativa de ônus.Consigne-se 

na oportunidade, que o não cumprimento da medida acima, será punido 

com a aplicação de multa em desfavor do executado, nos termos 

constantes do art. 774, parágrafo único do Código de Processo 

Civil.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 17344 Nr: 485-13.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovidio Martins de Araujo, HÉLIO ABRÃO IUNES TRAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonança Açu Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Mauro Pires - 

OAB:4232/GO, Ovídio Martins de Araújo - OAB:GO - 5570, Tarcísio 

Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saul Ribeiro de Assis Junior 

- OAB:OAB/GO 5.102

 Compulsando os presentes autos, verifica-se que fora deferida a 

penhora, avaliação e remoção dos bens em nome do executado – fls. 

1.207.

 No entanto, o Oficial de Justiça, Sr. Fernando Moraes Carvalho, certificou 

nos autos que deixou de cumprir o mandado recebido por não haver 

tempo hábil para o cumprimento do ato, tendo em vista o excesso de 

trabalho, bem como porque entraria de férias no período de 11/07/2017 a 

20/07/2017, sendo assim, devolveu o referido mandado sem o devido 

cumprimento e postulou por nova carga do mandado, após o retorno das 

férias – fls. 1.035.

 É de conhecimento deste Magistrado que Oficial de Justiça citado, foi 

removido para a Comarca de Primavera do Leste-MT, assim impossível 

repassar o mandado ao Oficial para efetivo cumprimento.

 Diante do exposto, notifique-se o Oficial de Justiça Fernando Moraes 

Carvalho para, no prazo de 10 (dez) dias, devolver nos presentes autos a 

diligência recebida (fls. 1.033-vs), eis que o ato não fora cumprido.

 Sem prejuízo, determino o imediato cumprimento do mandado de fls. 1.036, 

independentemente do repasse do valor diligência, eis que este será 

repassado posterior a sua devolução.

 Declaro sem efeito as certidões de fls. 1.037/1.038.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36431 Nr: 1032-14.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comgeo Mineração Empreendimentos e 

Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro do Nascimento 

Neto - OAB:OAB-GO/ 30.013, Leandro Rodrigues Calaça - 

OAB:29.325-GO

 Considerando que a decisão de fls. 1.699/1.670 não fora objeto de 

impugnação recursal e que a petição de fls. 1.671/1.676 limitou-se a 

reiterar pedido já indeferido por este juízo, deixo de conhecer da petição 

referida.

 Não sendo nada requerido, arquivem-se os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento à pedido da parte.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89784 Nr: 4091-39.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Cristina Lemes de Jesus, Bruna Savina Andrade 

Torres, Silvania Gonçalves Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Maria Helena Azevedo Oliveira, Lucineia Clozza Scavazini 

de Oliveira, Elonet Habitação Consultoria e Assessoria Empresariual Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, José Aparecido de Araújo - OAB:OAB/MT 

14311-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, GABRIEL VALLADÃO FRANÇA - OAB:158700

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação das exequentes Bruna 

Savina Andrade Torrês e Silvânia Gonçalves Lopes para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença, colacionado às fls. 169/170.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000452-20.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO RODRIGUES OAB - SP225116 (ADVOGADO)

LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES OAB - SP237733 

(ADVOGADO)

JOAO RICARDO RIZZO OAB - SP386338 (ADVOGADO)

MELINA LEMOS VILELA OAB - SP0243283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELAINE PORTELLA DE LIMA - ME (EXECUTADO)

ROSELAINE PORTELLA DE LIMA BARROS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora do despacho de ID nº 

12396250 para que no prazo de 15 dias junte o comprovante de 

pagamento das custas sob pena de extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000159-84.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

OTAVIO HENRIQUE DE FREITAS CARVALHO (EXEQUENTE)

ANA FLAVIA MENDES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

KARINA HELGA TURCIO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

LUIS FERNANDO MENDES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

SUELI MENDES DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VALENTE ARAUJO OAB - MT0003572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI PIRES LACERDA (EXECUTADO)

JOSE LAZARO DA SILVA (EXECUTADO)

IDEZINHA DE OLIVEIRA MAIA (EXECUTADO)

WILLIAM CORREA LACERDA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de Citação, cuja guia para recolhimento 

encontra-se no portal do Tribunal deste estado (www.tjmt.jus.br), link 

serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão de Guia de Diligência, 

comprovando o recolhimento com a juntada do comprovante do depósito 

nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000042-59.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA WAUTOMODZARINA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR MACIEL ANTUNES OAB - MG74420 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 
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apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000099-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da contestação 

apresentada nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87241 Nr: 1707-06.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional do Petroleo Gás Natural e 

Biocombustiveis - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos da Silva Belfort Vieira - ME, Carlos da 

Silva Belfort Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 1 – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste sobre a indicação do bem a penhora.

2 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 02 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89451 Nr: 3784-85.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemi Lourenço Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A, Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Greice Kelly Varela Silveira - OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-MT.

 Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de numerário decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação, conforme informação do exequente (fl. 

285).

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral, inclusive, confirmada pela parte credora (fl. 

285).

 Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento 

analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98597 Nr: 1432-86.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKSL, Camila Nilquiane Gonçalves Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wender Monteiro Lima de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 1 – Diante da manifestação de fl. 56, INTIME-SE o executado para que 

promova o adimplemento do valor a título de pensão alimentícia, no prazo 

de 03 (três) dias, devendo constar no mandado as advertências da 

decisão à fl. 30 .

2 – Em seguida, dê-se VISTA a parte exequente para que manifeste o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Após, CONCLUSOS.

Água Boa/MT, 07 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 13182 Nr: 121-75.2006.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicanor Freire dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Massaiuki Sio Junior 

- OAB:9.661-A-MT

 Aliás, em consulta ao processo n. 1472-20.2005.811.0021 (Código n. 

11710), verifica-se que em recente decisão proferida no dia 16/04/2018 

houve a determinação de nova avaliação do referido bem, nos termos do 

art. 873, inciso II do CPC .Desta feita, utilizando-se do método da 

ponderação entre o princípio da menor onerosidade e da efetividade da 

execução, cabe a este Juízo diligenciar a fim de apurar a aparente 

discrepância entre as avaliações mercadológicas realizadas. 1 – Assim, 

DILIGENCIE-SE o Senhor Gestor no processo n. 1472-20.2005.811.0021 

certificando se o imóvel penhorado naquele processo é o mesmo que está 

em fase de expropriação nesta demanda, devendo colacionar nestes 

autos cópia da última avaliação mercadológica na hipótese de se tratar da 

mesma coisa. 2 – Em seguida, INTIMEM-SE o exequente e o arrematante 

para que, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre a 

alegação de vício na avaliação apresentada pelo executado na 

manifestação às fls. 1.221/1.227 como também acerca dos demais 

pedidos, sobretudo, quanto à renovação do ato expropriatório. 3 – Após, 

REMETAM-SE os autos conclusos para que este Juízo avalie a higidez da 

avaliação do bem e, por conseguinte, a expropriação realizada. 4 – 

CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 08 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1030678 Nr: 2151-63.2018.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos da Silva Belfort Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agência Nacional do Petroleo Gás Natural e 

Biocombustiveis - ANP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 Ante o exposto, este Juízo RECEBE os embargos opostos pelo 

embargante, sem efeito suspensivo, tendo em vista a falta de 

preenchimento de um dos requisitos indissociáveis estabelecidos no art. 

919 do Código de Processo Civil, consistente na falta de probabilidade do 

direito disposto no art. 300 do CPC. INTIME-SE a parte embargada, na 

pessoa de seu representante judicial mediante remessa dos autos em 

carga, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, tal como preceitua 

o art. 920 do CPC.CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 111886 Nr: 3575-14.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YCCS, CRMS, Antonia Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIR LUIZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Monica Larisse Alves Araujo - 

OAB:OAB/MT 14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS DAIANE MAGALHAES 

PERES - OAB:15835
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 1 – Considerando a demonstração pela advogada da ré de que possui 

outras audiências que foram agendadas previamente para o mesmo dia 

em que se realizaria nesta demanda (16/05/2018), como se constata às 

fls. 173/186, embora nos referidos processos existam outros advogados 

habilitados, deve ser facilitada pela causídica o exercício integral da 

advocacia em tais processos. Sendo assim, REDESIGNA-SE audiência de 

mediação para o dia 12 de junho de 2018 às 14h30 (MT) a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Água Boa/MT 

(CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados (art. 334, §9º do CPC).

 2 – INTIMEM-SE.

 Água Boa/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109634 Nr: 2246-64.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei Noel Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE a devedora na pessoa de seu representante judicial 

mediante remessa dos autos em carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

nos próprios autos, impugnar a execução complementar de sentença, ex 

vi do artigo 535 do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Água Boa/MT, 17 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101740 Nr: 3232-52.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renan Luiz Thomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex 

vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

3 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

6 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110703 Nr: 2844-18.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por JOSÉ MÁRIO 

GUIMARÃES DOS SANTOS, em face de RAQUEL FERREIRA DE LIMA, 

ambos qualificados no encarte processual.

 Realizados alguns atos processuais, a autora manifestou através da 

Defensoria Pública, para informar que não tem mais interesse no 

prosseguimento da demanda, requerendo a extinção e por conseguinte o 

arquivamento do feito.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Tendo em vista que a requerente informou não ter interesse no 

prosseguimento do feito, deve este processo ser extinto sem o julgamento 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Forte em tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, 

HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, o pedido de desistência formulado pela parte autora e, por 

conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do mérito, nos 

termos do artigo 485, VIII do CPC.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1024329 Nr: 5802-40.2017.811.0021

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFND, FD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Certifique-se a Secretaria Judicial acerca do decurso de prazo para 

apresentação de contestação pela parte requerida.

2. Com o decurso, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o 

exercício da curadoria especial, nos termos do art. 72, inciso II do CPC.

3. Em seguida, intime-se a parte exequente para manifestar o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

4. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 118325 Nr: 1089-22.2017.811.0021

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de Ação de Destituição do Poder Familiar, com pedido liminar 

de suspensão do poder familiar proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL, em face de JULIANA ALVES DE SOUZA, devidamente 

qualificada nos autos. O Ministério Público se manifestou às fls. 125/125-v, 

pugnando pela concessão da guarda provisória da menor à avó materna, 

que reside em Santa Vitória/MG, requerendo, ainda, a remessa dos autos 

para aquela Comarca. 2. De entrada, denota-se que o pleito Ministerial de 

fls. 125/125-v, onde pugna pela remessa dos autos para a Comarca onde 

a menor está residindo atualmente, não foi analisado. Partindo dessa 

premissa, deflui-se que a competência em causas afetas à infância e 
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juventude é regida pelo art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

dispositivo este que prescreve uma competência territorial especial, 

distinta, portanto, da regra geral do Código de Processo Civil. O inciso I do 

dispositivo supracitado dispõe que a competência será determinada pelo 

domicílio dos pais ou responsável, retratando, segundo a jurisprudência, a 

regra do “Juízo Imediato”, isto é, é competente para a causa o Juízo mais 

próximo do local onde se encontra o menor. Neste caso, consoante se 

observa pelos documentos encartados, após o deferimento da guarda 

provisória, a menor passou a residir em Santa Vitória/MG, com sua avó 

materna, Valdelena Alves de Souza. Desta forma, não há razão para a 

permanência destes autos neste Juízo, considerando que todas as 

providências se tornariam prejudiciais à infante, como acompanhamento 

psicossocial e instrução processual, dada a distância entre as Comarcas, 

por se tratar de outro Estado. Logo, em prol do melhor interesse da menor, 

necessária se faz a remessa dos autos para a Comarca de Santa 

Vitória/MG. 3. Diante do exposto e, com fulcro nos fatos e fundamentos 

acima, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito, determinando a remessa dos autos à Comarca de Santa Vitória/MG. 

Procedam-se as baixas e anotações necessárias, providenciando-se a 

imediata remessa dos autos ao Juízo competente. Intimem-se as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 109446 Nr: 2139-20.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções e Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Bertol Wilpert 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.246/B, Carlos Alberto Avila Nunes 

Guimaraes - OAB:25714/DF, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT, LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - OAB:22246/A, 

Samuel da Silva Ribeiro - OAB:15.689-A/MT

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, acrescido das custas, no importe de 10% (dez por cento), 

ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC – no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

 2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

3 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

6 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83865 Nr: 2704-23.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Sirineu Cichocki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT

 1 – Informações referentes ao Agravo de Instrumento n. 

1005913-70.2017.8.11.0000 – TJ/MT prestadas nesta data e 

encaminhadas por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

2 – Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de retratação), este 

Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil.

 3 – Com o intuito de evitar a prática de atos processuais que possam 

restar inúteis, este Juízo DETERMINA a suspensão dos efeitos da decisão 

exarada às fls. 186/189 até o julgamento do mérito da pretensão recursal.

 Água Boa/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1022745 Nr: 4736-25.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caiado Freires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam Rodrigues de Souza - 

OAB:OAB/GO 38.902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 1 – Sendo assim, este Juízo INDEFERE a gratuidade de justiça, tendo em 

vista a ausência dos pressupostos do art. 98 do Código de Processo Civil. 

2 – Destarte, INTIME-SE a embargante para que em 05 (cinco) dias efetue 

o pagamento das custas e despesas processuais, sob pena de extinção 

do processo, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido 

e regular do processo. 3 – Após, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo 

acima.4 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos. 5 – 

CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 07 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110864 Nr: 2917-87.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBeBIL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408, Priscila Moreno Dos Santos - OAB:70981OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thulio de Queiroz Novais - 

OAB:OAB/GO 35630

 1 – INTIMEM-SE as partes para que em 05 (cinco) dias colacione aos 

autos cópia legível do acordo subscrita pelas partes ou por quem possui 

poderes especiais para firmar compromissos, sob pena de não 

conhecimento da petição às fls. 83/85.

 2 – CUMPRA-SE.

 Água Boa/MT, 08 de maio de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 114397 Nr: 5007-68.2016.811.0021

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

 JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 5007-68.2016.811.0021 – Código: 114397.

ESPÉCIE: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: Valdemi Martins Ribeiro

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Valdemi Martins Ribeiro, Cpf: 

00074138154, Rg: 1156240-4 SJ MT Filiação: Osvaldo Antônio Ribeiro e 

Selvina Martins Ribeiro, data de nascimento: 07/05/1981, brasileiro(a), 
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natural de Barra do garças-MT, convivente, desempregada, Endereço: 

Rua Baru, Esquina Com Rua Buritis, Bairro: Vila Nova, Cidade: Água 

Boa-MT e e Criança / adolescente (interessada): Laura Martins dos Reis 

Filiação: Valdeni Martins Ribeiro e Antonio Marcos dos Reis, data de 

nascimento: 27/10/1999, brasileiro(a), natural de Agua boa-MT, solteiro(a), 

estudante, Endereço: Travessa Abacaxi, Nº 52, Bairro: Vila Nova, Cidade: 

Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Tratam-se os presentes autos de ação para cominação de 

medida de proteção ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em favor da substituída LAURA MARTINS DOS REIS. / [...] / 

Dispositivo / Diante do exposto, acolho o pleito do autor e, com base no 

artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, extingo o presente feito, 

sem resolução de mérito, ante a ausência superveniente de interesse 

processual. / Sem custas ou honorários. / Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. / Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado APOLO/TJMT. / Intime-se. / 

Cumpra-se.”.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83329 Nr: 2166-42.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. RODRIGUES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

 JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 2166-42.2012.811.0021 – Código: 83329.

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): R. A. RODRIGUES & CIA LTDA

CITANDO(A, S): Executados(as): R. A. Rodrigues & Cia Ltda, CNPJ: 

08294943000186, brasileiro(a), Endereço: Avenida Roncador, Nº 461, 

Bairro: Centro ii, Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/06/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 123.021,39

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Públicas do Estado de Mato Grosso, 

ajuizou perante este Juízo, a presente ação em face da executada em 

30/06/2012, alegando ser credora da mesma da importância de R$ 

263.615,74, representada pela CDA nº 20127062. Esgotados todos os 

meios para localização do executado, pelo M.M Juiz da 2ª vara da 

Comarca de Água Boa-MT, foi deferido a citação do mesmo através de 

edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115767 Nr: 6017-50.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI GIACOMOLLI FEIJÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuoshi Kawasaki - 

OAB:17.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto Ucker - 

OAB:OAB/MT 13.315

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do(a,s) petição do executado 

que se encontra(m) juntado(s) às fls. 45/49 dos presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94699 Nr: 3634-70.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sbrussi e Sbrussi Ltda, Dhioneyson Sbrussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Móvel S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-MT.

 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento do valor da condenação 

atualizado, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC.

 3 – Em caso de cumprimento espontâneo pelo devedor, EXPEÇA-SE o 

necessário para levantamento de valores eventualmente depositados em 

favor da parte credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou extinção.

6 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 17 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17068 Nr: 207-12.2007.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE a devedora na pessoa de seu representante judicial 

mediante remessa dos autos em carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

nos próprios autos, impugnar a execução complementar de sentença, ex 

vi do artigo 535 do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 
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concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Água Boa/MT, 17 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30353 Nr: 4777-70.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdA-SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a ausência de bens penhoráveis, defiro o pedido de 

suspensão formulado pelo exequente à fl. 115.

2. Determino o arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, nos 

termos do art. 921, III, NCPC, devendo o processo permanecer no arquivo 

provisório até que o credor encontre eventuais bens do devedor (Art. 921 

§3°) ou até que se implemente a prescrição intercorrente do feito.

3. Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36318 Nr: 919-60.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludtke & Barros Junior Ltda - ME, Clarisse 

Ludtke Carlesso, Dimas Barros Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DO 

BRASIL S/A em face de CLARISSE LUDTKE CARLESSO, LUDTKE & 

BARROS JÚNIOR LTDA.-ME e DIMAS BARROS JÚNIOR, todos qualificados 

no encarte processual em epígrafe.

 Realizados alguns atos processuais, as partes realizaram um acordo que 

foi homologado por este Juízo (fl. 100), permanecendo o feito suspenso 

até o prazo final para o cumprimento da obrigação.

Em manifestação à fl. 124 o exequente requereu a extinção do processo 

tendo em vista o adimplemento da obrigação.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

Pelo que se observa da manifestação à fl. 124, o exequente afirmou 

expressamente que o executado efetuou o pagamento do débito que se 

encontra discutido nesta demanda ora tratada, razão pela qual deve a 

pretensão ser extinta.

 Certo é que, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

PROMOVA-SE o levantamento de eventual constrição.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas necessárias, observando-se as cautelas de estilo.

 Água Boa/MT, 18 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107544 Nr: 1076-57.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFAA, Eliane Alves Acácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Cruz Figueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação execução de alimentos em que a parte exequente 

afirma a ocorrência de adimplência da obrigação alimentícia vindicada 

nesta demanda, motivo pelo qual requereu a extinção do processo, nos 

termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil (fl. 62).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Em análise do feito, nota-se pela manifestação do exequente de que a 

obrigação alimentícia referente ao objeto litigioso desta demanda restou 

satisfeita.

 Desta forma, com fundamento no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, este Juízo JULGA EXTINTA a execução de 

alimentos.

 PROMOVA-SE o levantamento de eventual constrição.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 18 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84247 Nr: 3086-16.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAdSC, SAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação execução de alimentos em que a parte exequente 

afirma a ocorrência de adimplência da obrigação alimentícia vindicada 

nesta demanda, motivo pelo qual requereu a extinção do processo, nos 

termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil (fl. 50).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Em análise do feito, nota-se pelas manifestações da exequente de que a 

obrigação alimentícia referente ao objeto litigioso desta demanda restou 

satisfeita.

 Desta forma, com fundamento no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, este Juízo JULGA EXTINTA a execução de 

alimentos.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 18 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31582 Nr: 582-08.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Osti - Editora -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Mattioli Junior - 

OAB:131036/SP

 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela UNIÃO em face de S. OSTI 

–EDITORA ME., ambos qualificados nos autos, visando à satisfação do 

débito descrito na certidão de dívida ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente se manifestou pelo 

arquivamento do processo em razão do adimplemento da dívida (fl. 96).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

2. Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte 

exequente, verifica-se que o devedor procedeu ao pagamento da dívida 

ora exigida.

3. Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTA a presente execução fiscal 

com fundamento no art. 156, inciso I do Código Tributário Nacional.
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 Caso haja nos autos penhora ou bloqueio nas contas bancárias, 

DETERMINA-SE o levantamento de eventuais constrições.

 Isento os executados das custas processuais.

 ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares.

Água Boa/MT, 18 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80862 Nr: 3883-26.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Martins de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela UNIÃO em face de MARLENE 

MARTINS DE FREITAS, ambos qualificados nos autos, visando à 

satisfação do débito descrito na certidão de dívida ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente se manifestou pelo 

arquivamento do processo, em razão do adimplemento da dívida (fl. 19).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

2. Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte 

exequente, verifica-se que o devedor procedeu ao pagamento da dívida 

ora exigida.

3. Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTA a presente execução fiscal 

com fundamento no art. 156, inciso I do Código Tributário Nacional.

 Caso haja nos autos penhora ou bloqueio nas contas bancárias, 

DETERMINA-SE o levantamento de eventuais constrições.

 Isento os executados das custas processuais.

 ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares.

Água Boa/MT, 18 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88140 Nr: 2567-07.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Dendena, Sélio Klein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por SELIO KLEIN, em 

face da sentença homologatória de fl. 123, ao argumento de que houve 

erro material ao determinar a extinção do processo, pois no acordo restou 

entabulado que a extinção seria tão somente em relação ao exequente, 

ficando, entretanto, o executado/avalista, sub-rogado no crédito 

executado.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e Decide-se.

2. Os embargos foram opostos tempestivamente, eis que a decisão foi 

publicada no DJE em 17.10.2017 e o recurso foi interposto em 18.10.2017.

Pela análise das razões recursais, de rigor o provimento do recurso de 

embargos de declaração.

Analisando detidamente o feito, denota-se que no acordo firmado pelo 

exequente Cooperativa de Crédito de Lire Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu e o executado Sélio Klein (fls. 

120/121), restou sedimentado que o executado iria efetuar o pagamento 

de R$ 425.972,80 (quatrocentos e vinte e cinco mil novecentos e setenta e 

dois reais e oitenta centavos), montante referente ao remanescente da 

dívida, já incluídos os honorários advocatícios. Desta forma, as partes 

pugnaram pela homologação do acordo e consequente extinção em 

relação ao executado Sélio Klein, devendo, contudo, continuar a execução 

em relação ao devedor principal, Rafael Dendena.

Como se percebe, de fato, houve erro na sentença que homologou o 

acordo e determinou a extinção total da execução.

3. Desta feita, este Juízo ACOLHE a pretensão contida nos embargos de 

declaração, para retificar a sentença de fls. 123, para HOMOLOGAR a 

transação firmada entre o exequente Cooperativa de Crédito de Lire 

Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu e o 

executado Sélio Klein (fls. 120/121), extinguindo-se o débito em relação ao 

último.

Desta forma, diante da sub-rogação realizada, INTIME-SE o novo credor 

SELIO KLEIN, para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento na 

execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106158 Nr: 335-17.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFAA, Eliane Alves Acácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Cruz Figueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação execução de alimentos em que a parte exequente 

afirma a ocorrência de adimplência da obrigação alimentícia vindicada 

nesta demanda, motivo pelo qual requereu a extinção do processo, nos 

termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil (fl. 50).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

Em análise do feito, nota-se pelas manifestações da exequente de que a 

obrigação alimentícia referente ao objeto litigioso desta demanda restou 

satisfeita.

 Desta forma, com fundamento no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, este Juízo JULGA EXTINTA a execução de 

alimentos.

 PROMOVA-SE o levantamento de eventual constrição.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 18 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2687 Nr: 4-36.1996.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGS- Materiais de Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903-B, Osvaldo Antonio de Lima - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irma de Fatima Fink - 

OAB:4557, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pela UNIÃO em face de FGS – 

ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA., ambos qualificados nos 

autos, visando à satisfação do débito descrito na certidão de dívida ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente se manifestou pelo 

arquivamento do processo, em razão do adimplemento da dívida (fl. 80).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

2. Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte 

exequente, verifica-se que o devedor procedeu ao pagamento da dívida 

ora exigida.

3. Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTA a presente execução fiscal 

com fundamento no art. 156, inciso I do Código Tributário Nacional.

 Caso haja nos autos penhora ou bloqueio nas contas bancárias, 

DETERMINA-SE o levantamento de eventuais constrições.

 Isento os executados das custas processuais.

 ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares.

Água Boa/MT, 18 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88239 Nr: 2666-74.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETFdN, Susiane Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Junior Freitas Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC, ante a 

ocorrência de litispendência entre esta demanda e os autos n. 

1691-18.2014.811.0021 (Código n. 92162), este Juízo JULGA EXTINTO o 

processo sem a resolução do mérito. Sem a incidência de custas e 

despesas processuais em razão da exequente ser beneficiária da 

gratuidade de justiça.Transitada formalmente em julgado, certifique-se e 

arquive-se ao final, após serem tomadas as cautelas de estilo. Água 

Boa/MT, 18 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38029 Nr: 2631-85.2011.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elberto Ricardo Wentzel, Milton Antônio Anversa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews, Antônio Martini Fernandes, Maria da Gloria 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Juliano Cargnelutti Pit - OAB:11.842/MT

 1 – Diante do requerimento à fl. 187 CUMPRA-SE integralmente a decisão 

anterior proferida neste processo (fl. 181), encaminhando-se os 

documentos acostados às fls. 132/135 ao CRI desta cidade de Água 

Boa/MT.

 Água Boa/MT, 18 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30457 Nr: 4906-75.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Martins do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Considerando a ausência de bens penhoráveis, defiro o pedido de 

suspensão formulado pelo exequente à fl. 78.

2. Determino o arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, nos 

termos do art. 921, III, NCPC, devendo o processo permanecer no arquivo 

provisório até que o credor encontre eventuais bens do devedor (Art. 921 

§3°) ou até que se implemente a prescrição intercorrente do feito.

3. Ao arquivo provisório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26258 Nr: 703-70.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Tenório Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de ação execução de alimentos proposta por M. V. da S., 

representado por sua genitora RAQUEL DA SILVA SANTOS, em que a 

parte exequente afirma a ocorrência de adimplência da obrigação 

alimentícia vindicada nesta demanda, motivo pelo qual requereu a extinção 

do processo, nos termos do art. 924, inciso II do Código de Processo Civil 

(fl. 40).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

2. Em análise do feito, nota-se pelas manifestações da exequente de que 

a obrigação alimentícia referente ao objeto litigioso desta demanda restou 

satisfeita.

 3. Desta forma, com fundamento no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, este Juízo JULGA EXTINTA a execução de 

alimentos.

 PROMOVA-SE o levantamento de eventual constrição.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e 

baixas regulares.

CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 18 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93637 Nr: 2879-46.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVAdS, IAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da certidão de óbito jungida à fl. 89 e parecer Ministerial 

de fl. 90.

2. Após, conclusos.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 18279 Nr: 1418-83.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Solo Vivo Industria e Comercio de Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ines Rodrigues do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Balbinotti - 

OAB:OAB/PR76.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Vistos.1. Analisando detidamente o feito, percebe-se que todas as 

diligências úteis no sentido de localizar bens aptos a adimplir o crédito já 

foram realizadas, ressalto, como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Diante 

disso, foi determinada a intimação da parte exequente, para impulsionar o 

feito (fls. 272/273), entretanto, o exequente quedou-se inerte (fl. 

275).Nesse sentido, entendo que não pode o credor reiterar eternamente 

os mesmos pedidos que já foram realizados, em que pese o credor ter 

direito a efetividade de seu crédito é certo que uma justiça que despende 

seu tempo com diligências infrutíferas não cumpre seu fim social e 

compromete a razoável duração de todos os demais processos.Esclareço 

que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que o credor somente 

pode reiterar pedidos já realizados caso esse demonstre uma mudança na 

situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie, vejamos o 

entendimento daquela corte: A denominada penhora on line atende, com 

presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a realização 

do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a 

parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre 

espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, 

fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud 

tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e 

efetividade à tutela jurisdicional.IV - Todavia, caso a penhora on line tenha 

resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização 

do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado. Precedentes.V - 

Recurso especial improvido.2. Pelo exposto, com base no art. 40, § 2º, da 

Lei n.º 6.830/80, determino o arquivamento do feito, sem baixas na 

distribuição, devendo o processo permanecer no arquivo provisório até 

que o credor encontre eventuais bens do devedor (Art. 40 §3° da LEF) ou 

até que se implemente a prescrição intercorrente do feito.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27797 Nr: 2245-26.2009.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Dirceu Conde Filho, Moacir Land 

Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:217166/SP, Rafael Costa Mendes - OAB:101668/MG

 1 – INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclareça acerca da exigência de montante remanescente no importe R$ 

86.703,44 (oitenta e seis mil, setecentos e três reais e quarenta e quatro 

centavos), sobretudo pelo fato de que o montante exigido na exordial foi 

depositado neste Juízo pelo executado no prazo da impugnação ao 

cumprimento de sentença, o que, a princípio, implica, automaticamente, na 

atualização do valor em razão desta circunstância.

 2 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 19 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 32487 Nr: 1492-35.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaci Teixeira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nova Nazaré/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Município de 

Nova Nazaré/MT - OAB:, Rodrigo de Oliveira Ramos - OAB:20299-A

 1 – No que tange à pretensão do exequente na manifestação às fls. 

167/169, INTIME-SE o Município de Nova Nazaré na pessoa de seu 

representante judicial mediante remessa dos autos em carga para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, ex vi 

do artigo 535 do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do devedor, certifique-se e EXPEÇA-SE o 

competente ofício requisitório, observando-se as formalidades legais para 

a satisfação do débito exequendo.

 3 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Água Boa/MT, 19 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93387 Nr: 2667-25.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGLdJ, Esthela Cristina Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ednaldo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Diante do requerimento à fl. 77 do exequente, este Juízo DEFERE o 

pedido de intimação via edital a fim de que o executado efetue o 

pagamento da dívida alimentar no prazo de 03 (três) dias.

 O referido edital deverá conter prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do 

art. 257, inciso III do Código de Processo Civil.

 2 – Em seguida, esgotado o prazo acima, CERTIFIQUE-SE.

 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo único do 

aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 

especial do réu a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser 

intimada pessoalmente da nomeação, devendo ser encaminhado os autos 

para tal fim.

4 – Na sequência, INTIME-SE a autora para requerer o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias.

5 – Por fim, CONCLUSOS.

6 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 19 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27797 Nr: 2245-26.2009.811.0021

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Jacob

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Dirceu Conde Filho, Moacir Land 

Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:217166/SP, Rafael Costa Mendes - OAB:101668/MG

 1 – Em análise do requerimento do autor quanto à realização de prova 

pericial contábil, este Juízo DEFERE o pedido, tendo em vista que a referida 

poderá exprimir o valor da negociação firmada entre a empresa Cervejaria 

Petrópolis S/A com os réus, destinada à implantação da marca “Cervejaria 

Crystal” na região do “Vale do Araguaia” e cidades delimitas do Estado de 

Goiás de modo a elucidar o objeto litigioso desta demanda. 2 – Para a 

realização da perícia contábil na forma consignada acima, este Juízo 

NOMEIA a empresa Real Brasil Consultoria, que servirão 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. 3 – INTIMEM-SE 

as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 465, 

§1º do CPC, possam arguir eventual impedimento ou suspeição do expert, 

indicar assistente técnico, bem como apresentar quesitos, sob pena de 

preclusão. 4 – INTIME-SE o perito judicial nomeado para apresentar 

proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e 

contatos profissionais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º do CPC). 

5 - Após, INTIMEM-SE as partes para manifestar acerca da proposta dos 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 465, §3º do CPC. 

6 – Em seguida, não havendo discordância, INTIME-SE a parte autora, nos 

termos do art. 95, do CPC para o adimplemento dos honorários periciais, 

que deverão ser depositado em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a 

intimação para tal fim. 7 - Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado para 

informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, 

devendo ser intimadas as partes. 8 - Após, o perito nomeado deverá 

entregar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, devendo as 

partes ser intimadas do referido para se manifestarem, caso queiram, 

consignando o prazo de 10 (dez) dias. 9 – Em seguida, REMETAM-SE os 

autos conclusos. 10 – CUMPRA-SE. INTIME-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86745 Nr: 1231-65.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDMdS, Renata Daniele Moreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estevo Junior Celestino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Considerando à manifestação à fl. 63, diante do fato de que este Juízo 

homologou acordo entre as partes e não existindo notícia do 

descumprimento, este Juízo DETERMINA o arquivamento do processo com 

a baixa definitiva.

 2 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 19 de abril de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 82144 Nr: 981-66.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellinton Oliveira da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 
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 1 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento dos honorários advocatícios 

sucumbenciais, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex 

vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

3 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

4 – CONSIGNE-SE no ato de intimação da parte devedora que, transcorrido 

o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 

(quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

5 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

6 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30784 Nr: 5230-65.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAdOC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Considerando a ausência de bens penhoráveis, DEFERE-SE o pedido 

de suspensão na forma requerida pelo prazo de 01 (um) ano, devendo o 

processo ser remetido ao arquivo provisório durante o transcurso desse 

prazo.

 2 – ABRA-SE vista dos autos ao representante judicial da Fazenda 

Nacional a fim de tomar conhecimento desta decisão, bem como para que 

possa indicar bens passíveis de penhora visando à satisfação do débito.

 3 – Decorrido o prazo descrito no item “1” sem que sejam encontrados 

bens penhoráveis, este Juízo DETERMINA o arquivamento do processo 

(art. 40, §2º da LEF), ressalvado a possibilidade de desarquivamento (art. 

40, § 3º da LEF).

 4 – Sendo arquivado o processo na forma do item “3”, DETERMINA-SE a 

anotação no sistema “Apolo” o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, 

devendo ser iniciado da data em que houver efetivamente o arquivamento 

do feito, em consonância com a Súmula 314 do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça.

5 – Em seguida, escoado o prazo descrito no item “4”, ABRAM-SE vista 

dos autos à Estado de Mato Grosso a fim de que manifeste acerca de 

eventual ocorrência de prescrição (art. 40, §4º da Lei n. 6.830/80), salvo 

se o montante do débito for inferior a 15 UPF, nos termos do art. 1º, §1º do 

Provimento n. 13/2013/CGJ-MT.

 6 – Por fim, REMETAM-SE os autos conclusos.

 7 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 23 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80574 Nr: 3595-78.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenite Ines Floss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Ramsay de Lacerda 

- OAB:11892/A/MT, Laura Amaral Vilela - OAB:9303, Leandro Alves 

Martins Jacarandá - OAB:10.827, Mário Márcio de Lara Soriano - 

OAB:3.946/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Trata-se de cumprimento de sentença no qual postula o exequente o 

recebimento de numerário decorrente de título executivo judicial.

 Realizados alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação, conforme informação do exequente (fl. 

139).

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral, inclusive, confirmada pela parte credora (fl. 

139).

 Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com fundamento 

analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 24 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 32822 Nr: 1828-39.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ervino Webber, Uilton Elias de Oliveira, 

Gilnei Antonio Capellari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 Trata-se de execução fiscal ajuizada pela UNIÃO – FAZENDA NACIONAL 

em face de GERALDO ERVINO WEBBER, UILTON ELIAS DE OLIVEIRA E 

GILNEI ANTONIO CAPELLARI, todos qualificados no encarte processual, 

visando à satisfação do débito descrito na certidão de dívida ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente manifestou 

requerendo a extinção do processo em razão do adimplemento da dívida 

(fls. 92/93).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte exequente, 

verifica-se que o devedor procedeu ao pagamento da dívida ora exigida.

Certo é que, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com fundamento no art. 85, §3º do Código de Processo Civil, este Juízo 

CONDENA o executado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios no equivalente a 10 % 

sobre o valor do débito atualizado.

 ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares.

Água Boa/MT, 24 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116522 Nr: 6508-57.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naevio Fioravante Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Água Boa/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal ajuizada pela UNIÃO – FAZENDA NACIONAL 

em face de GERALDO ERVINO WEBBER, UILTON ELIAS DE OLIVEIRA E 

GILNEI ANTONIO CAPELLARI, todos qualificados no encarte processual, 

visando à satisfação do débito descrito na certidão de dívida ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente manifestou 

requerendo a extinção do processo em razão do adimplemento da dívida 

(fls. 92/93).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamenta-se e decide-se.

Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte exequente, 

verifica-se que o devedor procedeu ao pagamento da dívida ora exigida.

Certo é que, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 
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extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação.

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA a presente execução fiscal com 

fundamento no art. 924, II c/c 925 ambos do Código de Processo Civil.

Com fundamento no art. 85, §3º do Código de Processo Civil, este Juízo 

CONDENA o executado ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios no equivalente a 10 % 

sobre o valor do débito atualizado.

 ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares.

Água Boa/MT, 24 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80717 Nr: 3738-67.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGN, GGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Analisando os autos e considerando o teor da manifestação de fls. 

209/210, DEFERE-SE o pedido de citação por edital do executado. Para 

tanto EXPEÇA-SE edital com prazo de 20 (vinte) dias, seguindo-se à risca 

as formalidades do artigo 257 do Código de Processo Civil, 

consignando-se as advertências do despacho inicial.

2 – Efetuadas as diligências acima, INTIME-SE a requerente para requerer 

o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

3 – Na sequência, CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 24 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30059 Nr: 4502-24.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Zampoli Pereira, Luiz Sergio Olyntho Rehder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Marli Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sérgio Olyntho Rehder - 

OAB:31.035 OAB/SP, Rodrigo Zampoli Pereira - OAB:7198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 1 – Em que pese à alegação do exequente, a impossibilidade financeira 

não pode ser motivo a permitir a adjudicação do bem sem o depósito da 

diferença do preço da avaliação mercadológica do bem e o montante da 

dívida atualizada, sob pena de violar o princípio da menor onerosidade ao 

executado.

 Sendo assim, este Juízo INDEFERE o pedido de expedição de carta de 

adjudicação e imissão na posse do bem.

2 – Com fundamento no art. 873, inciso II do Código de Processo Civil, 

releva-se necessário a realização de nova avaliação do imóvel 

penhorado, tendo em vista que a última ocorreu no dia 26/04/2009, isto é, 

há quase 09 (nove) anos. Assim, se mostra razoável a renovação do ato 

diante de evidências da modificação dos fatos.

 Assim, este Juízo DETERMINA nova avaliação do bem penhorado, 

registrado na matrícula n. 6.735 do CRI de Água Boa/MT, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça se atentar para o disposto no art. 872 do CPC .

 3 – Em seguida, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestem-se acerca da avaliação do bem.

 4 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 5 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 24 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87863 Nr: 2300-35.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Evarista Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de ação reivindicatória de aposentadoria por idade na qual 

postula a exequente o recebimento de quantia decorrente de título 

executivo judicial.

 Após a realização de alguns atos processuais, verifica-se que houve o 

cumprimento integral da obrigação em decorrência da disponibilização dos 

numerários decorrentes da expedição de requisição de pequeno valor 

(RPV), conforme os documentos às fls. 74/76, sendo pleiteado pela 

credora o levantamento dos valores.

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o pagamento integral da obrigação exequenda.

Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da dívida pela 

autarquia demandada, DECLARA-SE EXTINTA a obrigação, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de Processo 

Civil.

Em relação a expedição do alvará, é de se aventar a fragilidade da 

procuração apresentada nos autos, indicando suposto analfabetismo da 

parte autora. Desta forma, não havendo nos autos procuração por 

instrumento público, EXPEÇA-SE alvará em favor da parte autora.

Transitada em julgada, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31503 Nr: 503-29.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Freimuller, Enio Aurelio Zandoná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT, 

Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 1 – Com o intuito de elucidar os cálculos, este Juízo DEFERE a dilação do 

prazo por 30 (trinta) dias a fim de que colacionar os documentos do perito.

 Na hipótese de o executado não colacionar os documentos solicitados 

pelo expert às fls. 604/605 no prazo acima concedido, consigne-se que 

este Juízo irá reputar a preclusão da prova pericial e homologar os 

cálculos do exequente, com fundamento princípio da efetividade da tutela 

executiva.

 2 – Após, sendo acostados os documentos solicitados pelo perito, 

INTIME-SE o expert para a continuidade dos trabalhos pericias.

 3 – Do contrário, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRAM-SE.

Água Boa/MT, 25 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 7113 Nr: 1066-67.2003.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Cocalinho/MT, Antonio Luis Mendes, José dos Santos, Aristóteles Batista 

Teles, Clodoveu Pádua Resende, Luis Carlos Pereira Borges, Antonio 

Ribeiro de Souza, Izamar Xavier do Rego, Arquimedes Silveira dos Santos, 

Wanderley de Paula Peres, Moisés Beraldo da Silva, Sebastiana Rodrigues 

dos Santos, Gilberto Martins da Costa, Geraldo Martins Ramos, Ana Lídia 

Alves de Souza, Leonina Peixoto Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Cocalinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:14932, Ana Lidia Alves de Souza - OAB:6426-A MT, Daniela 

Diniz Lopes - OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 8 – Por sua vez, diante da sucessão processual apresentada em nome 

do exequente Antônio Ribeiro de Souza, este Juízo DETERMINA a 

suspensão da pretensão executiva relativa ao seu interesse, 
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consignando-se o prazo de 02 (dois) meses, nos termos do art. 689 e art. 

313, §2º, inciso I do CPC. 9 – CITE-SE o réu para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, pronunciem sobre a questão, conforme o art. 690 do CPC. 10 

– OFICIE-SE à Câmara Municipal de Cocalinho/MT a fim de tomar ciência do 

acordo entre o Município de Cocalinho (fls. 701/702) que foi adimplido (fls. 

713/715) para as providências que lhe aprouver. 11 – ABRAM-SE vista 

dos autos ao executado a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclareça acerca do acordo acostado às fls. 717/718. 12 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos. 13 – CUMPRA-SE.Água Boa/MT, 25 de 

abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84267 Nr: 3106-07.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mikelva Lima dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Gomes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de Cumprimento de Sentença de Ação de Alimentos, proposta 

por M. G. L., representada por sua genitora, MIKELVA LIMA DOS SANTOS, 

em face de CLEBER GOMES DE SOUSA, pugnando pelo pagamento da 

prestação alimentar. 2. Conforme se depreende, embora intimado (fl. 32), o 

requerido deixou transcorrer o prazo para pagamento do débito, sem 

proferir qualquer manifestação nos autos. Diante disso, a parte autora 

pugnou pela decretação de sua prisão civil. Pois bem. A respeito da prisão 

civil na execução de alimentos, dispõe o art. 528 do NCPC: “ Ademais, o 

débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e 

as que se vencerem no curso do processo (Súmula nº 309 STJ). 3. Desta 

feita, decreto a prisão civil de CLEBER GOMES DE SOUSA, pelo prazo de 

01 (um) mês, nos termos do art. 528, § 3º, do NCPC, fato que não o isenta 

do adimplemento das prestações alimentícias não pagas, nos termos do 

art. 528, § 4º, do mesmo Código. Atualiza-se o valor do débito, expedindo 

mandado de prisão logo em seguida, no qual deverá constar a 

obrigatoriedade de o executado ficar separado dos presos comuns. 

Outrossim, nos termos do artigo 528, § 1º do NCPC, determino o protesto 

do pronunciamento judicial. Para tanto, expeça-se a certidão que alude o 

art. 517, § 2º, do mesmo diploma legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 30443 Nr: 4893-76.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Batista de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Com fundamento no art. 4º, caput, parágrafo primeiro e art. 10º, I da 

Lei n. 13.340/2016 , DETERMINA-SE a suspensão do feito até o dia 

29/12/2018, devendo o processo permanecer neste período no arquivo 

provisório.

 2 – Após, ABRA-SE vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste quanto ao eventual adimplemento ou 

parcelamento da dívida, visando ao prosseguimento da demanda, sob 

pena de arquivamento.

 3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103202 Nr: 4264-92.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderleia da Costa Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 1 – CUMPRA-SE integralmente a sentença de fl. 100.

 Desta feita, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.

Água Boa/MT, 25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115558 Nr: 5861-62.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eurivan Rocha Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Com fundamento no art. 4º, caput, parágrafo primeiro e art. 10º, I da 

Lei n. 13.340/2016 , DETERMINA-SE a suspensão do feito até o dia 

27/12/2018, devendo o processo permanecer neste período no arquivo 

provisório.

 2 – Após, ABRA-SE vista dos autos ao exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste quanto ao eventual adimplemento ou 

parcelamento da dívida, visando ao prosseguimento da demanda, sob 

pena de arquivamento.

 3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 25 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102456 Nr: 3729-66.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Luis Stroeher EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deborah Parucker Lueders Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A, Karulliny Neves da Silva - OAB:OAB/MT 

19075 A

 1. Defiro o pedido de levantamento dos valores bloqueados por meio do 

sistema BacenJud, devendo a Secretaria Judicial proceder com a 

transferência dos valores para a conta indicada às fl. 66.

 2. Indefiro o pedido de nova penhora online, tendo em vista que a 

providência já foi realizada anteriormente, não havendo alteração fática 

que justifique nova busca.

3. Indefiro, ainda, o pedido de expedição de mandado de averbação da 

penhora, já que incumbe ao exequente tal providência, nos termos do art. 

844 do NCPC.

4. Intime-se a parte exequente para apresentar medidas que possam 

solver o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92249 Nr: 1763-05.2014.811.0021

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilcionei Moreira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriane Pereira Machado Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 10 

(dez) de julho de 2018, às 14h00min (MT).

 2. Expeça-se o necessário para a intimação judicial das testemunhas 

arroladas pela Defensoria Pública, com espeque na regra de exceção 

insculpida no artigo 455, §4º, inciso IV do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Água Boa/MT, 25 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
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 Cod. Proc.: 84379 Nr: 3218-73.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonice Guerra Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 1 – Informações referentes ao Agravo de Instrumento n. 

1009572-87.2017.8.11.0000 – TJ/MT prestadas nesta data e 

encaminhadas por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

2 – Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de retratação), este 

Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil.

 3 – Com o intuito de evitar a prática de atos processuais que possam 

restar inúteis, este Juízo DETERMINA a suspensão dos efeitos da decisão 

exarada às fls. 192/195 até o julgamento do mérito da pretensão recursal.

 Água Boa/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84394 Nr: 3233-42.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelita Apolinario de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 1 – Informações referentes ao Agravo de Instrumento n. 

1011394-14.2017.8.11.0000 – TJ/MT prestadas nesta data e 

encaminhadas por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

2 – Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de retratação), este 

Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil.

 3 – Com o intuito de evitar a prática de atos processuais que possam 

restar inúteis, este Juízo DETERMINA a suspensão dos efeitos da decisão 

exarada às fls. 187/190 até o julgamento do mérito da pretensão recursal.

 Água Boa/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84395 Nr: 3234-27.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adione Alves Zago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 1 – Informações referentes ao Agravo de Instrumento n. 

1010741-12.2017.8.11.0000 – TJ/MT prestadas nesta data e 

encaminhadas por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

2 – Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de retratação), este 

Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil.

 3 – Com o intuito de evitar a prática de atos processuais que possam 

restar inúteis, este Juízo DETERMINA a suspensão dos efeitos da decisão 

exarada às fls. 189/192 até o julgamento do mérito da pretensão recursal.

 Água Boa/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84944 Nr: 3782-52.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luseneire Madalena da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 1 – Informações referentes ao Agravo de Instrumento n. 

1005907-63.2017.8.11.0000 – TJ/MT prestadas nesta data e 

encaminhadas por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

2 – Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de retratação), este 

Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil.

 3 – Com o intuito de evitar a prática de atos processuais que possam 

restar inúteis, este Juízo DETERMINA a suspensão dos efeitos da decisão 

exarada às fls. 155/158 até o julgamento do mérito da pretensão recursal.

 Água Boa/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84402 Nr: 3241-19.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Soares Silva Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 1 – Informações referentes ao Agravo de Instrumento n. 

1005903-26.2017.8.11.0000 – TJ/MT prestadas nesta data e 

encaminhadas por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

2 – Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de retratação), este 

Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil.

 3 – Com o intuito de evitar a prática de atos processuais que possam 

restar inúteis, este Juízo DETERMINA a suspensão dos efeitos da decisão 

exarada às fls. 187/190 até o julgamento do mérito da pretensão recursal.

 Água Boa/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84844 Nr: 3681-15.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Feitosa de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 1 – Informações referentes ao Agravo de Instrumento n. 

1009572-87.2017.8.11.0000 – TJ/MT prestadas nesta data e 

encaminhadas por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

2 – Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de retratação), este 

Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil.

 3 – Com o intuito de evitar a prática de atos processuais que possam 

restar inúteis, este Juízo DETERMINA a suspensão dos efeitos da decisão 

exarada às fls. 192/195 até o julgamento do mérito da pretensão recursal.

 Água Boa/MT, 27 de abril de 2018.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84080 Nr: 2919-96.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneias Bento dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT, Silvana Alves de Souza - OAB:15.374/0/MT

 1 – Informações referentes ao Agravo de Instrumento n. 

1012074-96.2017.8.11.0000 – TJ/MT prestadas nesta data e 

encaminhadas por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

2 – Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de retratação), este 

Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil.

 3 – Com o intuito de evitar a prática de atos processuais que possam 

restar inúteis, este Juízo DETERMINA a suspensão dos efeitos da decisão 

exarada às fls. 179/182 até o julgamento do mérito da pretensão recursal.

 Água Boa/MT, 03 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34594 Nr: 3605-59.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waltiria Ribeiro do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 Vistos.1. Analisando detidamente o feito, percebe-se que todas as 

diligências úteis no sentido de localizar bens aptos a adimplir o crédito já 

foram realizadas, ressalto, como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Diante 

disso, foi determinada a intimação da parte exequente, para impulsionar o 

feito (fls. 272/273), entretanto, o exequente quedou-se inerte (fl. 

275).Nesse sentido, entendo que não pode o credor reiterar eternamente 

os mesmos pedidos que já foram realizados, em que pese o credor ter 

direito a efetividade de seu crédito é certo que uma justiça que despende 

seu tempo com diligências infrutíferas não cumpre seu fim social e 

compromete a razoável duração de todos os demais processos.Esclareço 

que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que o credor somente 

pode reiterar pedidos já realizados caso esse demonstre uma mudança na 

situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie, vejamos o 

entendimento daquela corte- A denominada penhora on line atende, com 

presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a realização 

do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a 

parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre 

espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, 

fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud 

tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e 

efetividade à tutela jurisdicional.IV - Todavia, caso a penhora on line tenha 

resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização 

do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de 

modificação na situação econômica do executado. Precedentes.V - 

Recurso especial improvido.2. Pelo exposto, com base no art. 40, § 2º, da 

Lei n.º 6.830/80, determino o arquivamento do feito, sem baixas na 

distribuição, devendo o processo permanecer no arquivo provisório até 

que o credor encontre eventuais bens do devedor (Art. 40 §3° da LEF) ou 

até que se implemente a prescrição intercorrente do feito.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21861 Nr: 1216-72.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFeML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Ferreira de Freitas - 

OAB:71904, Rodrigo Manfroi da Rosa - OAB:6338, Wilson Massaiuki 

Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 1 – Diante da manifestação do exequente, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e remoção acerca do bem móvel indicado à fl. 669, 

observando-se o disposto no art. 838 do Código de Processo Civil.

2 – Realizados os atos acima, INTIME-SE o executado na pessoa do seu 

advogado (art. 841, §1º do CPC), ou pessoalmente (art. 841, §2º) para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre a constrição patrimonial 

(art. 841 do CPC) e a avaliação (art. 872, §2º do CPC).

 3 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para manifestar o que entender 

de direito, devendo indicar a forma que pretende expropriar o bem a ser 

penhorado, observando-se as modalidades estabelecidas nos artigos 876 

e 879 do CPC.

4 – Sem embargo, DETERMINA-SE a inclusão do executado junto ao 

sistema SERASAJUD.

 5 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 6 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 07 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112662 Nr: 4012-55.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Cristina Chiozzani da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Considerando o não atendimento pelo perito anteriormente designado, 

visando à realização do exame pericial, NOMEIA-SE como expert o médico 

Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), telefone 

66-3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC ).

 A data da realização da perícia deverá ser indicada pelo perito nomeado e 

certificado nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo deverá intimar 

as partes acerca desta, bem como o local e o horário agendado.

 2 – Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, especificamente o disposto na Tabela de Honorários Periciais, 

este Juízo ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais).

3 – Sendo indicado pelo perito a data e local da realização da perícia, 

DETERMINO a intimação das acerca do ato, conforme exigência do art. 474 

do Código de Processo Civil , devendo o laudo pericial ser apresentado 

nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser 

cientificado deste prazo (art. 465 do CPC ).

4 – As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, 

indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC.

5 – Além disso, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo 

do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu 

respectivo parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de 

Processo Civil .

 6 – Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, 

EXPEÇA-SE o competente ofício solicitando o pagamento dos honorários.

7 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

Água Boa/MT, 07 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113980 Nr: 4731-37.2016.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GPB, Alessandra Pereira dos Santos, Ingrid Ferreira 

Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weberti Cordeiro Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em manifestação conjunta às fls. 62/65, a inventariante e a ex-convivente 

do inventariado firmaram partilha amigável acerca do acervo hereditário e 

requereram a expedição de alvará judicial referente a uma motocicleta 

alienada pelo inventariado em vida que não foi objeto de transferência no 

DETRAN/MT.

 A motocicleta marca Honda, modelo CG 125 FAN KS, ano/modelo 

2015/2015, chassis 9C2JC4110FR206362, Renavam n. 002844 é oriunda 

de uma premiação obtida pelo inventariado em vida como atleta 

profissional de rodeio (fls. 58/59).

1 – Pelo que se observa da própria afirmação das partes (fls. 62/65), a 

citada motocicleta não faz parte do acervo hereditário, tendo em vista que 

a referida foi objeto de alienação em favor de terceiro.

Diante disso, este Juízo DETERMINA a expedição de alvará judicial a fim de 

que a inventariante possa promover os atos necessários no sentido de 

promover o emplacamento, a transferência e outras providências junto ao 

DETRAN/MT em favor do terceiro, Sr. Rodrigo Pinheiro da Silva, 

concernente à motocicleta Honda, CG 125 FAN KS, ano/modelo 

2015/2015, chassis 9C2JC4110FR206362, Renavam n. 002844.

 2 – No mais, CUMPRA-SE integralmente o despacho à fl. 68.

 3 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 Água Boa/MT, 08 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1634 Nr: 217-03.2000.811.0021

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDdR, MJF, IDdR, HMdR, DLdR, MAdR, LFF, ZFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLCT, JACT, PECT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ross - OAB:5468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MATIAS - OAB:1857/MT

 1 – Quanto ao pedido do perito judicial (fl. 1.087), CERTIFIQUE-SE a 

existência de valor remanescente quanto aos honorários periciais.

 2 – Considerando a manifestação do executado às fls. 1.082/1.083, 

INTIMEM-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste 

sobre o adimplemento da obrigação. Consigne-se que o seu silêncio 

reputará na quitação no montante do valor depositado em Juízo à fl. 1.085.

 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 4 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 08 de maio de 2018.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 22849 Nr: 2176-28.2008.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marmoraria Vale da Pedra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Division Participações e Empreendimentos 

Ltda, Melissa Frazao Prata de Carvalho, Rafaela Frazao Kireeff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emilio Monteiro de 

Magalhães - OAB:OAB/MT 8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N. 2176-28.2008.811.0021 – Código: 22849.

AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Marmoraria Vale da Pedra Ltda

EXECUTADO(A,S): Division Participações e Empreendimentos Ltda e 

Melissa Frazao Prata de Carvalho e Rafaela Frazao Kireeff

CITANDO(A,S):  Executados(as):  Div is ion Part ic ipações e 

Empreendimentos Ltda, CNPJ: 05762239000112, brasileiro(a), Endereço: 

Rua São Paulo, Nº 137, Sala 03, Cidade: Barueri-SP

Executados(as): Melissa Frazao Prata de Carvalho, Cpf: 06904385758, 

Rg: 378773835 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua São Paulo, 

Nº 137, Cidade: Barueri-SP

Executados(as): Rafaela Frazao Kireeff, Cpf: 01679250752, Rg: 

363870003 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua São Paulo, Nº 

137, Cidade: Barueri-SP

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/06/2008

VALOR DO DÉBITO: R$ 8.537,21

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES EXECUTADAS, acima qualificadas, 

atualmente em local incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague a integralidade da dívida executada devidamente 

atualizada, acrescidos de honorários advocatícios fixados em 10% (dez 

por cento), sob pena de aplicação de multa no patamar de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, sem prejuízo dos atos necessários à 

expropriação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

executado.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se a ação de Execução de Título Extrajudicial, 

ajuizada por Marmoraria Vale da Pedra LTDA em face dos executados 

acima indicados. Alega a Exequente ser credora do executado da 

importância de R$ 8.537,21, representada pelos títulos de crédito 

apresentados na inicial.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 105608 Nr: 5551-90.2015.811.0021

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciene Camilo Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 5551-90.2015.811.0021 – Código: 105608.

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Marciene Camilo Gomes de Souza

PARTE RÉ: Francisco de Assis Barbosa de Souza

CITANDO(A, S): Requerido(a): Francisco de Assis Barbosa de Souza 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua F 08, Nº 02, Bairro: Jardim 

Flamboyant, Cidade: Senador Canedo-GO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/12/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

contestação, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de Divórcio Direto Litigioso, 

ajuizada por MARCIENE CAMILO GOMES DE SOUSA, em face de 

FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE SOUSA, na qual a requerente alega 
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que, em 31/05/2012 contraiu matrimonio com o requerido, pelo regime de 

comunhão de bens, conforme Certidão nº 027292 01 55 2012 2 00023 033 

0004438 34, registrada às fls.(?), do Livro B-023, do CRC de Senador 

Canedo - GO. Que não possuem filhos menores, que a vida do casal foi 

rompida, em razão do (a)a requerido(a) ter abandonado o lar, estando 

atualmente em lugar incerto, razão pela qual pleiteia a presente ação.

DESPACHO: Vistos. / 1. Defiro o pedido de citação por edital formulado à 

fl. 58, considerando o esgotamento das vias de citação pessoal. / 2. 

Expeça-se edital com prazo de 20 (vinte) dias, seguindo-se à risca as 

formalidades do artigo 257 do Código de Processo Civil, consignando-se 

as advertências do despacho inicial. / 3. Após, intime-se a requerente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. / 4. 

Por fim, conclusos. / Cumpra-se. / Água Boa/MT, 13 de março de 2018.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93879 Nr: 3067-39.2014.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Batista de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sales Pereira Empreendimento Imobiliário Ltda, 

Geraldo Martins Ramos, Olegário Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 3067-39.2014.811.0021 – Código: 93879.

ESPÉCIE: USUCAPIÃO

PARTE AUTORA: Benedito Batista de Carvalho

PARTE RÉ: Sales Pereira Empreendimento Imobiliário Ltda, CNPJ: 

01.267.046/0001-34 e Geraldo Martins Ramos e Olegário Vieira da Silva

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/08/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus acima qualificados, ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: O(s)parte(s)requerente(s), acima qualificados, 

ajuizaram a presente ação, contra a(s) parte (s) requerida(s), tambem 

acima qualificada(s), alegando ser(em) legitimo(s) possuidor(res) do 

imóvel abaixo transcrito, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e 

sucessiva por mais de 10(dez) anos, conforme demonstraram os títulos 

anexados aos presentes autos.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel urbano, situado no 

Município de Cocalinho - MT, com área de 360m², locado sob o número 22, 

da quadra nº 12M, limitado a frente com a Rua nº 06, medindo 12m; lado 

direito com lote 23, medindo 30m; lado esquerdo com lote 21 medindo 30m; 

e fundos com o lote 07, medindo 12m, registrado no Cartório do 1º Ofício 

de Barra do Garças sob o nº 26.019.

DESPACHO: 1. Defiro o pedido de citação por edital formulado às fls. 

92/93, considerando o esgotamento das vias de citação pessoal da parte 

requerida. / 2. Expeça-se edital de citação da parte requerida, com prazo 

de 20 (vinte) dias, seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do 

CPC, consignando-se as advertências do despacho inicial. / 3. Esgotado o 

prazo sem manifestação da parte demandada, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97908 Nr: 1000-67.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdA, Beatriz Cardozo de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 1000-67.2015.811.0021 – Código: 97908.

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Rogério Cardozo de Andrade Beatriz Cardozo 

de Andrade

PARTE RÉ/DEVEDORA: Ricardo Ribeiro de Souza

CITANDO(A, S): Executados(as): Ricardo Ribeiro de Souza Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Avenida Brasilia, Nº 85, Bairro: Buritis, Cidade: 

Porto Alegre do Norte-MT

VALOR DA CAUSA: R$ 518,60

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 518,60 (quinhentos e 

dezoito reais e sessenta centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 733, § 1º).

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96985 Nr: 472-33.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. G. FIUZA - COMÉRCIO, Ledir Gomes Fiuza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

 JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 472-33.2015.811.0021 – Código: 96985.

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): L. G. FIUZA - COMÉRCIO e Ledir Gomes Fiuza

CITANDO(A, S): Executados(as): L. G. Fiuza - Comércio, CNPJ: 

07439319000167, brasileiro(a), Endereço: Rua 10, Nº 231, Bairro: Centro, 

Cidade: Água Boa-MT
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Executados(as): Ledir Gomes Fiuza, Cpf: 52659860904, Rg: 

13/R1.855.607 SSP SC Filiação: Oscar Ferreia Gomes e Oracema Fiuza 

Gomes, data de nascimento: 16/04/1955, brasileiro(a), natural de 

Soledade-RS, casado(a), comerciante, Endereço: Av. Ministro João 

Alberto, 360, Ed. Ferrari, Sala 11,, Bairro: Centro, Cidade: Barra do 

Garças-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/02/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 111.462,00

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

ajuizou perante este Juízo, a presente ação em face da executada em 

06/02/2015, alegando ser credora da mesma da importância de R$ 

169.405,14, representada pela CDA nº 10146740. Esgotados todos os 

meios para localização do executado, pelo M.M Juiz da 2ª vara da 

Comarca de Água Boa-MT, foi deferida a citação do mesmo através de 

edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31928 Nr: 928-56.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heleno Gatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Nilza Ottoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648-SP, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação das partes para ser 

manifestarem nos autos acerca do laudo pericial de fls. 628/668 no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 121148 Nr: 2953-95.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Bispo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Considerando o não atendimento pelo perito anteriormente designado, 

visando à realização do exame pericial, NOMEIA-SE como expert o médico 

Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), telefone 

66-3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC ).

 A data da realização da perícia deverá ser indicada pelo perito nomeado e 

certificado nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo deverá intimar 

as partes acerca desta, bem como o local e o horário agendado.

 2 – Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, especificamente o disposto na Tabela de Honorários Periciais, 

este Juízo ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais).

3 – Sendo indicado pelo perito a data e local da realização da perícia, 

DETERMINO a intimação das acerca do ato, conforme exigência do art. 474 

do Código de Processo Civil , devendo o laudo pericial ser apresentado 

nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser 

cientificado deste prazo (art. 465 do CPC ).

4 – As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, 

indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC.

5 – Além disso, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo 

do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu 

respectivo parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de 

Processo Civil .

 6 – Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, 

EXPEÇA-SE o competente ofício solicitando o pagamento dos honorários.

7 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31994 Nr: 994-36.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Ferreira Martins, Rosalina Duarte da Silva, 

Viviane Ferreira Martins, Wilson Ferreira Junior, Francisco Ferreira Martins 

Neto, Juliane Ferreira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Guilherme Soares - 

OAB:28695/GO, Ydiara Gonçalves das Neves - OAB:OAB/MT 

19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por VILSON FERREIRA 

MARTINS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

 Realizados alguns atos processuais, o exequente apresentou o cálculo 

do débito na manifestação e planilha acostada às fls. 142/146.

 Mais adiante, à fl. 166, o executado manifestou concordância com os 

cálculos do exequente encartado às fls. 145/146.

 Apesar de a decisão à fl. 159 determinar ao advogado subscritor da 

manifestação às fls. 154/155 que apresentasse documento de 

representação em nome do demandante a fim de que ele pudesse receber 

honorários contratuais do montante principal a ser recebido pelo credor, 

verifica-se que a procuração foi encartada à fl. 12.

 Sendo assim, apesar da manifestação apresentada à fl. 166, razão não 

assiste a nova advogada constituída em nome do espólio do demandante 

de que o advogado antecessor não teria colacionado tal documento de 

representação.

 1 – Sendo assim, diante da concordância do executado (fl. 166 verso), 

este Juízo HOMOLOGA os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 

145/146.

2 – Com fundamento no art. 22, §4º do Estatuto da Advocacia e a Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB), diante do fato de que o advogado do 

demandante apresentou contrato de honorários, DETERMINO que seja 

adimplido o valor da prestação disposta no instrumento (fl. 155) 

diretamente ao referido causídico, devendo ser descontado do montante 

principal a ser adimplido em favor do credor.

 3 – Nesta senda, EXPEÇA-SE o competente RPV, devendo ser observado 

a natureza dos créditos e a respectiva titularidade.

 4 – Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

EXPEÇA-SE alvará para levantamento da quantia em favor dos credores.

 5 – Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

6 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 116562 Nr: 6546-69.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Soares da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 
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OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Considerando o não atendimento pelo perito anteriormente designado, 

visando à realização do exame pericial, NOMEIA-SE como expert o médico 

Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), telefone 

66-3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC ).

 A data da realização da perícia deverá ser indicada pelo perito nomeado e 

certificado nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo deverá intimar 

as partes acerca desta, bem como o local e o horário agendado.

 2 – Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, especificamente o disposto na Tabela de Honorários Periciais, 

este Juízo ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais).

3 – Sendo indicado pelo perito a data e local da realização da perícia, 

DETERMINO a intimação das acerca do ato, conforme exigência do art. 474 

do Código de Processo Civil , devendo o laudo pericial ser apresentado 

nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser 

cientificado deste prazo (art. 465 do CPC ).

4 – As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, 

indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC.

5 – Além disso, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo 

do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu 

respectivo parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de 

Processo Civil .

 6 – Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, 

EXPEÇA-SE o competente ofício solicitando o pagamento dos honorários.

7 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95625 Nr: 4244-38.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurora Maia de Urzeda - ME, Aurora Maia de 

Urzedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

 JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 4244-38.2014.811.0021 – Código: 95625.

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Aurora Maia de Urzeda - ME e Aurora Maia de Urzedo

CITANDO(A, S): Executados(as): Aurora Maia de Urzeda - Me, CNPJ: 

05632030000134, brasileiro(a), Endereço: Avenida Araguaia, Nº 256, 

Bairro: Centro, Cidade: Água Boa-MT

Executados(as): Aurora Maia de Urzedo, Cpf: 98992295120 Filiação: , 

brasileiro(a), Endereço: Rua 10, Nº 130, Bairro: Centro, Cidade: Água 

Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/11/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 190.646,69

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

ajuizou perante este Juízo, a presente ação em face da executada em 

18/11/2014, alegando ser credora da importância de R$ 301.143,61, 

representada pela CDA nº 20141108. Esgotados todos os meios para 

localização do executado, pelo M.M. Juíz da 2ª vara da Comarca de Água 

Boa-MT, foi deferida a citação do mesmo através de edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 104517 Nr: 4982-89.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCJ, WCJ, Iara Custodio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Jacinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Luis Bortolini - 

OAB:16.808-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

AUTOS N.º 4982-89.2015.811.0021 – Código: 104517.

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Wender Custodio Jacinto / Wesley Custodio 

Jacinto / Iara Custodio

PARTE RÉ/DEVEDORA: Edivaldo Jacinto

CITANDO(A, S): Executados(as): Edivaldo Jacinto, Cpf: 00580404986, Rg: 

8.022.204-4 SSP PR Filiação: Pedro Jacinto e Luzia Pereira de Almeida 

Jacinto, data de nascimento: 17/10/1978, brasileiro(a), natural de 

Curitiba-MT, solteiro(a), operador de maquinas/serviços gerais, Endereço: 

Rua 16, S/n°, A Casa Ao Lado Direito N°.1020, Lado Esquerdo 1040, 

Bairro: Guarujá, Cidade: Água Boa-MT

VALOR DA CAUSA: R$ 2.665,90

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 2.665,90, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 

733, § 1º).

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2087 Nr: 97-62.1997.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Tecidos e Confecções Fiorini 

Ltda, Valdir Fiorini, Arquimino Fiorini, Clecy Terezinha Fiorini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO-MD Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:0000000000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Schuster - 

OAB:3.379/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

 JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL
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PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 97-62.1997.811.0021 – Código: 2087.

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Comércio de Tecidos e Confecções Fiorini Ltda e 

Valdir Fiorini e Clecy Terezinha Fiorini e Arquimino Fiorini

CITANDO(A, S): Executados(as): Arquimino Fiorini, Cpf: 02165171920, Rg: 

12/R-1.387.425 SSP SC Filiação: Artur Fiorini e Carolina Mantelli Fiorini, 

data de nascimento: 15/01/1934, brasileiro(a), natural de Seceriano 

almeida-RS, casado(a), aposentado, Endereço: Rua 03, N.º 299, Bairro: 

Centro, Cidade: Água Boa-MT

Executados(as): Clecy Terezinha Fiorini, Cpf: 59395303972, Rg: 

12R-2.033.300 SSP SC Filiação: Alexandre Grando e Nauldes Leonides 

Grando, data de nascimento: 15/01/1955, brasileiro(a), natural de 

Erechim-RS, casado(a), do lar, Endereço: Rua 03, N. 299, Bairro: Centro, 

Cidade: Água Boa-MT

Executados(as): Comércio de Tecidos e Confecções Fiorini Ltda, CNPJ: 

32952798000168Inscrição Estadual: 130638153, brasileiro(a), Endereço: 

Rua 3, Nº 298, Bairro: Centro, Cidade: Água Boa-MT

Executados(as): Valdir Fiorini, Cpf: 19591799934, Rg: 1.387.426 SSP SC 

Filiação: Arquimino Fiorini e Irene Ecco Fiorini, data de nascimento: 

01/12/1954, brasileiro(a), natural de Severiano de almeida-RS, casado(a), 

funcionário público, Endereço: Rua 03, N°299, Bairro: Centro, Cidade: 

Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/02/2005

VALOR DO DÉBITO: R$ 30.777,52

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

ajuizou perante este Juízo, a presente ação em face dos executados 

acima qualificados, alegando ser credora dos mesmos da importância de 

R$ 119.801,57, representada pela CDA nº 000713/96-A. Esgotados todos 

os meios para localização dos executados, pelo M.M Juiz da 2ª vara da 

Comarca de Água Boa-MT, foi deferido a citação do mesmo através de 

edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92798 Nr: 2170-11.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faculdades Cathedral de Ensino Superior do 

Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 1. Trata-se de embargos de declaração oposto pela UNIÃO, em face da 

decisão de fls. 166/166-v.

 Alega a embargante que há contradição na decisão, eis que determinou a 

suspensão dos autos, pelo prazo de 1 (um) ano e, contrariamente, 

determinou a baixa na distribuição do processo (fls. 183/186).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e Decide-se.

2. Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, o recurso interposto deve ser 

conhecido e provido.

 Nota-se que a decisão de fls. 166/166-v determinou a suspensão dos 

autos executivos, pelo prazo de 01 (um) ano, em virtude do parcelamento 

do débito pelo executado. Contudo, na oportunidade, foi determinado o 

arquivamento, com a baixa na distribuição do processo.

De fato, não há que falar em arquivamento com baixa na distribuição, 

tendo em vista não se tratar de sentença terminativa, mas tão somente 

suspensão do feito para quitação do débito.

3. Ante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de 

declaração opostos pela parte exequente, para reformar a decisão de fls. 

166/166-v tão somente para retificar a última providência, determinando o 

arquivamento do feito, SEM baixa na distribuição.

 Proceda-se com o cumprimento integral da decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Água Boa/MT, 09 de maio de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97047 Nr: 507-90.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. Moraes Supermercado - Me, Maria Cicera 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

 JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 507-90.2015.811.0021 – Código: 97047.

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): M. C. Moraes Supermercado - Me e Maria Cicera 

Moraes

CITANDO(A, S): Executados(as): M. C. Moraes Supermercado - Me, CNPJ: 

04706414000191Inscrição Estadual: 13.204.727-6, brasileiro(a), Endereço: 

Rua G-9, Nº 68, Bairro: Jardim Tropical iii, Cidade: Água Boa-MT

Executados(as): Maria Cicera Moraes, Cpf: 32948964172, Rg: 652705 SSP 

MT Filiação: Dercidio Francisco Moraes e de Ilda Vieira Moraes, data de 

nascimento: 02/06/1967, brasileiro(a), natural de Montes claro-GO, 

solteiro(a), comerciante, Endereço: Rua G-9, Nº 68, Bairro: Jardim Tropical 

iii, Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/02/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 26.454,35

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

ajuizou perante este Juízo, a presente ação em face da executada em 

09/02/2015, alegando ser credora da mesma da importância de R$ 

40.390,25, representada pela CDA nº 201411062. Esgotados todos os 

meios para localização do executado, pelo M.M Juiz da 2ª vara da 

Comarca de Água Boa-MT, foi deferido a citação do mesmo através de 

edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113929 Nr: 4693-25.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Morin de Oliveira - ME, Fabricio Morin 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Defiro o pleito de fl. 23 e, consequentemente, determino a citação dos 

executados por meio de mandado.

2. Não sendo os executados localizados pessoalmente, INTIME-SE a 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos, sob 

pena de arquivamento.

 3. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31058 Nr: 57-26.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTE, NAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impulsione o feito com medidas capazes de solver o feito, sob pena de 

arquivamento da execução.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100468 Nr: 2496-34.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale Pneus e Equipamentos Ltda., Roberléia 

Aparecida Pister da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 12.560/O, Marcos Antonio de Almeida 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N. 2496-34.2015.811.0021 – Código: 100468.

AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Banco Bradesco S/A

EXECUTADO(A,S): Vale Pneus e Equipamentos Ltda. e Roberléia 

Aparecida Pister da Silva

CITANDO(A,S): Requerido(a): Roberléia Aparecida Pister da Silva, Cpf: 

49617818191, Rg: 1902719-2 SSP MT Filiação: Reinaldo Pister e Cleusa de 

Oliveira Pister, data de nascimento: 10/07/1970, brasileiro(a), natural de 

Umuarama-PR, casado(a), comerciante, Endereço: Avenida Industrial, Nº 

680, Bairro: Industrial, Cidade: Água Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/07/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 22.384,84

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se a ação de Execução de Título Extrajudicial, 

ajuizada por Banco Bradesco S/A em face de Roberléia Aparecida Pister 

da Silva. Alega a Exequente ser credora da executada da importância de 

R$ 22.384,84, representada pelos títulos de crédito apresentados na 

inicial, não pagos pela requerida.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80501 Nr: 3522-09.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSdS, IBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

 AUTOS N.º 3522-09.2011.811.0021 – Código: 80501.

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Kaue Santana da Silva e Ivone Barbosa Santana

PARTE RÉQUERIDA: Cleirismar Ferreira da Silva

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): Cleirismar Ferreira 

da Silva Filiação: Sebastião Ferreira da Silva e de Maria Pereira da Silva, 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Rio Negro, Nº 301, Bairro: Tonetto, Cidade: 

Nova Xavantina-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de conformidade com o r. 

Despacho abaixo transcrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

querendo, se manifeste acerca da constrição patrimonial efetivada nos 

autos, no valor de R$ 996,69, proveniente de sua conta vinculada FGTS, 

requerendo o que entender de direito acerca do fato.

 RESUMO DA INICIAL: Execução de Alimentos: Trata-se de ação de 

Execução de Alimentos, distribuída em 21/10/2011, por KAUE SANTANA 

DA SILVA representado por sua genitora IVONE BARBOSA SANTANA, 

em face do Executado CLEIRISMAR FERREIRA DA SILVA, acima 

mencionados, na qual o exequente alega ser credora do executado, da 

quantia de R$ 5.554,67, referentes aos alimentos devidos, conforme 

demonstrado na planilha constante dos autos. Tentada a citação pessoal 

do executado, não foi logrado êxito, motivo pelo qual foi determinada a 

citação do mesmo através de edital.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos. / 1. Intime-se a parte executada, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da constrição 

patrimonial, nos termos do art. 854, § 3º, do NCPC. / 2. Após, conclusos. / 

Cumpra-se. / Água Boa, 19 de março de 2018.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86045 Nr: 552-65.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LLdS, Josivane Lopes de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazaro Leopoldino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS

AUTOS N.º 552-65.2013.811.0021 – Código: 86045.

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Layane Lopes de Souza / Josivane Lopes de 

Sousa

PARTE RÉ/DEVEDORA: Lazaro Leopoldino de Souza

CITANDO(A, S): Executados(as): Lazaro Leopoldino de Souza Filiação: 

Antonio Jose de Souza e Erotides L. Ferreira de Souza, brasileiro(a), , 

borracheiro, Endereço: Qd.59, Lt 13, Bairro: Residencial Cohab, Cidade: 

Querência-MT

VALOR DA CAUSA: R$ 499,06

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 499,06, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 

733, § 1º).

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 99383 Nr: 1894-43.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rondo Grãos Comércio de Cereais Ltda - EPP, 

Advair Peres de Souza, Josemar Oliveira Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

 JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 1894-43.2015.811.0021 – Código: 99383.

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Rondo Grãos Comércio de Cereais Ltda - EPP e Advair 

Peres de Souza e Josemar Oliveira Barcelos

CITANDO(A, S): Executados(as): Advair Peres de Souza, Cpf: 

70001292129 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Av. Santo Antonio, Nº 

34, Bairro: Centro Leste, Cidade: Primavera do Leste-MT

Executados(as): Josemar Oliveira Barcelos, Cpf: 91752434153 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Pedro Alvares Cabral, Nº 10ª, Quadra 19, 

Bairro: Divino Espirito Santo, Cidade: Mineiros-GO

Executados(as): Rondo Grãos Comércio de Cereais Ltda - Epp, CNPJ: 

04602519000109, brasileiro(a), Endereço: Av. Bandeirantes, Nº 1439,, 

Bairro: Centro, Cidade: Rondonópolis-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/05/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 14.091,56

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

ajuizou perante este Juízo, a presente ação em face da executada em 

20/05/2015, alegando ser credora da importância de R$ 21.607,65, 

representada pela CDA nº 201510671. Esgotados todos os meios para 

localização do executado, pela M.Mª Juíza Substituta da 2ª vara da 

Comarca de Água Boa-MT, Drª Caroline Schneider Guanaes Simões foi 

deferido a citação do mesmo através de edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31291 Nr: 290-23.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurora Maia de Urzeda - ME, Aurora Maia de 

Urzedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

 JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 290-23.2010.811.0021 – Código: 31291.

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): Aurora Maia de Urzeda - ME e Aurora Maia de Urzedo

CITANDO(A, S): Executados(as): Aurora Maia de Urzeda - Me, CNPJ: 

05632030000134, brasileiro(a), Endereço: Avenida Araguaia, Nº 256, 

Bairro: Centro, Cidade: Água Boa-MT

Executados(as): Aurora Maia de Urzedo, Cpf: 98992295120 Filiação: , 

brasileiro(a), Endereço: Rua 10, Nº 130, Bairro: Centro, Cidade: Água 

Boa-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/01/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 8.651,12

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

ajuizou perante este Juízo, a presente ação em face da executada em 

29/01/2010, alegando ser credora da mesma da importância de R$ 

14.331,80, representada pela CDA nº 2010645. Esgotados todos os meios 

para localização do executado, pela M.M Juiz da 2ª vara da Comarca de 

Água Boa-MT, foi deferido a citação do mesmo através de edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)
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Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31330 Nr: 329-20.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Concebida Gomes da Silva, Maria 

Concebida Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

 JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

 EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 329-20.2010.811.0021 – Código: 31330.

AÇÃO:Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): M. Concebida Gomes da Silva e Maria Concebida 

Gomes da Silva

CITANDO(A, S): Executados(as): M. Concebida Gomes da Silva, CNPJ: 

01915570000174, brasileiro(a), Endereço: Lougradouro: Praça do 

Mercado N°72a, Bairro: Centro, Cidade: Formosa-GO

Executados(as): Maria Concebida Gomes da Silva, Cpf: 38751259168 

Filiação: , brasileiro(a), , comerciante, Endereço: Avenida Posto 

Agropecuario, Nº 1637, Bairro: Parque das Laranjeiras, Cidade: 

Formosa-GO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/01/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 83.001,94

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Púclica do Estado de Mato Grosso, 

ajuizou perante este Juízo, a presente ação em face da executada em 

29/01/2010, alegando ser credora da importância de R$ 6.404,05, 

representada pela CDA nº 2010314. Esgotados todos os meios para 

localização do executado, pela M.Mª Juíza Substituta da 2ª vara da 

Comarca de Água Boa-MT, Drª Caroline Schneider Guanaes Simões foi 

deferido a citação do mesmo através de edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110371 Nr: 2643-26.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C C DOS SANTOS - ME, Claudio Carneiro dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

 JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 2643-26.2016.811.0021 – Código: 110371.

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): C C DOS SANTOS - ME e Claudio Carneiro dos Santos

CITANDO(A, S): Executados(as): C C dos Santos - Me, CNPJ: 

02192196000199, brasileiro(a), Endereço: Av. Araguaia, S/nº, Qd 06M, 

Lote 12 - Sl 02, Bairro: Terra Firme, Cidade: Cocalinho-MT

Executados(as): Claudio Carneiro dos Santos, Cpf: 34121978153 Filiação: 

, brasileiro(a), , comerciante, Endereço: Av. Araguaia, S/nº, Qd 06M, Lote 

12, Sl 02, Bairro: Terra Firme, Cidade: Cocalinho-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/06/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 148.207,55

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, 

ajuizou perante este Juízo, a presente ação em face da executada em 

22/06/2016, alegando ser credora da mesma da importância de R$ 

169.405,20, representada pela CDA nº 20146289. Esgotados todos os 

meios para localização do executado, pelo M.M Juiz da 2ª vara da 

Comarca de Água Boa-MT, foi deferido a citação do mesmo através de 

edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 97342 Nr: 686-24.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCL-CMR-M, CMR, CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Cuida-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PUBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor de CONSTRUTORA 

COSMACO LTDA – CAROLINE MENDEL ROSSI – ME, CAROLINE MENDEL 

ROSSI e CRISTINE MENDEL, todos qualificados nos autos. Após 

sucessivos atos processuais, a parte exequente se manifestou no feito, 

requerendo a expedição de ofícios para Confederação Nacional das 

Empresas de Seguros Gerais (CNSeg), Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização, em busca de investimentos aplicados em 

previdência complementar pelos executados, bem como a expedição de 

ofício à BMF BOVESPA, visando o bloqueio de eventuais títulos de crédito 

ou ações de qualquer natureza (fls. 108/111). 2. Inicialmente, a parte 

exequente requer a determinação para expedir ofícios para Confederação 

Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSeg), Previdência Privada e 

Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, em busca de investimentos 

aplicados em previdência complementar pelos executados. Pois bem. Em 

recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que 

os valores depositados em fundo de previdência privada são penhoráveis, 

devendo, para tanto, ser realizada análise individualizada de cada caso e, 

desde que tais valores não sejam destinados à subsistência do executado 

e sua família.Ocorre que a parte exequente não trouxe qualquer prova 

acerca da existência de valores depositados em fundo de previdência 

complementar passíveis de bloqueio, tampouco se tais valores não 

comprometeriam a subsistência dos executados e suas famílias, de modo 
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que não há possibilidade de deferimento do pedido. 3. Posto isto, indefiro o 

pleito de fls. 108/110, considerando que a parteexequente não trouxe 

qualquer elemento capaz de demonstrar a existência de valores para 

bloqueio. Intime-se a parte exequente para requerer as providências que 

entender necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Após, conclusos. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31286 Nr: 285-98.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EKCeR, EK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 285-98.2010.811.0021 – Código: 31286.

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉQUERIDA: E. Kist Comércio e Representação e Edenilson Kist

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Executados(as): E. Kist Comércio e 

Representação, CNPJ: 0040223421000163, brasileiro(a), Endereço: Rua 

08, Nº 415, Bairro: Vila Operaria, Cidade: Água Boa-MT

Executados(as): Edenilson Kist, Cpf: 32926901100, Rg: 04844998 SSP 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Ortiseiro, Qd 80, Lote 05, Nº 389, 

Bairro: Jardim das Acacias, Cidade: Luiz Eduardo Magalhaes-BA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS acima qualificados, de 

conformidade com o r. Despacho abaixo transcrito para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, querendo, manifestem-se acerca da restrição efetivada à 

fl. 73 destes autos, via RENAJUD, sobre os veículos de placas JYJ7711, 

BZJ2928 e HQM5953, requerendo o que entenderem de direito acerca do 

fato.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de Execução Fiscal, ajuizada em 

29/01/2010, pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em face dos 

Executados acima mencionados, na qual o exequente alega ser credor 

dos executados, da quantia líquida, certa e exigível de R$ 35.917,71, 

conforme CDA nº 200913667. Tentada a intimação pessoal dos 

executados, não foi logrado êxito, motivo pelo qual foi determinada a 

intimação dos mesmos através de edital.

DECISÃO/DESPACHO: DECISÃO / 1 – Diante do fato de que o executado 

foi citado por edital, PROCEDA-SE da mesma forma a sua intimação na via 

editalícia quanto à restrição de fl. 73. / 2 – Considerando o entendimento 

firmado por este Juízo de que para a realização da penhora de bem móvel 

deve haver também a sua remoção ao credor, visando garantir a 

efetividade da constrição, ABRA-SE vista dos autos ao exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifique a respectiva localização do 

bem e ainda a disponibilidade de acompanhar o ato para remoção, sob 

pena de tornar a penhora sem efeito. / 3 – Havendo a disponibilidade do 

exequente em acompanhar o ato constritivo pretendido e a indicação 

precisa da localização dos bens, EXPEÇA-SE o necessário visando à 

realização de penhora, avaliação e remoção, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça se atentar para o disposto no art. 838 do Código de Processo Civil. 

/ 4 – Sendo realizados os atos mencionados, INTIME-SE o executado na 

pessoa do seu advogado (art. 841, §1º do CPC), ou por edital para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste sobre a constrição (art. 841 do CPC) e 

avaliação (art. 872, §2º). / 5 – Na sequência, INTIME-SE o exequente para 

manifestar o que entender de direito, devendo indicar a forma que 

pretende expropriar o bem a ser penhorado, observando-se as 

modalidades estabelecidas nos artigos 876 e 879 do CPC. / 3- 

CUMPRA-SE. / Água Boa/MT, 28 de fevereiro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31327 Nr: 326-65.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.H. Schonholzer Supermercado- ME, Maria 

Helena Schonholzer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE ÁGUA BOA - MT

 JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 326-65.2010.811.0021 – Código: 31327.

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): M.H. Schonholzer Supermercado- ME e Maria Helena 

Schonholzer

CITANDO(A, S): Executados(as): M.h. Schonholzer Supermercado- Me, 

CNPJ: 05953634000172Inscrição Estadual: 132471701, brasileiro(a), 

comerciante, Endereço: Rua Apóstolo Paulo, Nº 1388, Bairro: Betânia, 

Cidade: Paraupebas-PA

Executados(as): Maria Helena Schonholzer, Cpf: 48325945087, Rg: 

1.038.494.686 SSP RS Filiação: , brasileiro(a), casado(a), empresária, 

Endereço: Rua Apóstolo Paulo, Nº 1388, Bairro: Betânia, Cidade: 

Paraupebas-PA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/01/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 17.594,59

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso 

ajuizou perante este Juízo, a presente ação em face da executada em 

29/01/2010, alegando ser credora da mesma da importância de R$ 

23.643,25, representada pela CDA nº 20096727. Esgotados todos os 

meios para localização do executado, pelo M.M Juiz da 2ª vara da 

Comarca de Água Boa-MT, foi deferida a citação do mesmo através de 

edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, Wender da Silva Bresolin, Servidor, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

Odilo Genovai

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 101764 Nr: 3249-88.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Francisco Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – Considerando o não atendimento pelo perito anteriormente designado, 
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visando à realização do exame pericial, NOMEIA-SE como expert o médico 

Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet (CRM-MT 7805), telefone 

66-3468-3541, que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC ).

 A data da realização da perícia deverá ser indicada pelo perito nomeado e 

certificado nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo deverá intimar 

as partes acerca desta, bem como o local e o horário agendado.

 2 – Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, especificamente o disposto na Tabela de Honorários Periciais, 

este Juízo ARBITRA os honorários do Senhor Perito em R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais).

3 – Sendo indicado pelo perito a data e local da realização da perícia, 

DETERMINO a intimação das acerca do ato, conforme exigência do art. 474 

do Código de Processo Civil , devendo o laudo pericial ser apresentado 

nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser 

cientificado deste prazo (art. 465 do CPC ).

4 – As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, 

indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme prevê o art. 465, §1, incisos I, II e III do CPC.

5 – Além disso, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo 

do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu 

respectivo parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de 

Processo Civil .

 6 – Decorrido o prazo para manifestação sobre o laudo pericial, 

EXPEÇA-SE o competente ofício solicitando o pagamento dos honorários.

7 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107778 Nr: 1200-40.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite Maria Peretto Souza, Valdepim Pereira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. S. Lima - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento 

do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 21748 Nr: 1112-80.2008.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orides Teodoro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do(a,s) da informação juntada 

à fl. 126/126-vs dos presentes autos, informando, se for o caso, se o 

benefício já foi implantado ou requerendo as medidas que entender 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113752 Nr: 4585-93.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ADÃO MACHADO, João Adão Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

exequente, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do(a,s) da petição do 

executado que se encontra(m) juntado(s) às fls. 78/81 dos presentes 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36413 Nr: 1014-90.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edurado Marafon Silva - 

OAB:69992/PR, Sandra Mara Marafon da Silva - OAB:16613/PR

 DECISÃO – [101013]

1. Diante da impossibilidade de realização do exame, DETERMINO a 

realização de nova coleta de material genético, a ser realizada no mesmo 

local anteriormente designado, qual seja, laboratório Biogêneses, situado 

na Avenida Tropical, nº. 491, Centro, Água Boa-MT, telefone: 

66-3468-3870.

 A data da realização do exame deverá ser indicado pelo laboratório 

nomeado e certificado nos autos, ocasião em que o Gestor deste Juízo 

deverá intimar as partes acerca desta, bem como o local e o horário 

agendado.

 2. CONSIGNE-SE a advertência de que o não comparecimento do réu na 

coleta agendada acima resultará na presunção de paternidade, conforme 

o art. 2º-A, parágrafo único da Lei n. 8.560/1992 e Súmula 301 do C. STJ.

 3. INTIME-SE pessoalmente a autora consignando no mandado a 

advertência de que o seu eventual não comparecimento no exame 

designado acarretará em extinção do processo por falta de interesse 

processual.

4. Sendo realizado o exame, INTIMEM-SE as partes para manifestação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Água Boa/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84120 Nr: 2959-78.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Sávio de Souza - 

OAB:OAB/MT 18.772, Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:8208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - 

OAB:9879/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a certidão de decurso de prazo 

de fl. 311.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31500 Nr: 500-74.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Volmir Miguel Fries, Marlene Maria Fries

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 1. Defiro o pleito da parte requerida e, consequentemente, concedo o 

prazo de 15 (quinze) dias para a parte executada se manifestar nos 
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autos.

2. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 19235 Nr: 2386-16.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO da parte executada, por 

meio de seu representante legal constituído nos autos, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do bloqueio de ativos financeiros 

realizado por meio do BACEN JUD, manifestando-se se for o caso, se as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do artigo 

854, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31495 Nr: 495-52.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Tura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:211.648-SP

 1 – Considerando à manifestação à fl. 542, este Juízo DEFERE o pedido 

de transferência de valores depositados na conta judicial vinculada a este 

Juízo, devendo ser repassados os valores na forma indicada.

 2 – Em seguida, ABRAM-SE vista dos autos ao exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste o que entender de direito. Do contrário, 

este Juízo irá reputar o adimplemento integral da dívida, tendo em vista a 

expedição dos alvarás.

 3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 19 de abril de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-75.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANTINI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2018 Hora: 16:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 89976 Nr: 4269-85.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Bernardino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO ÚNICO

 AUTOS N.º 4269-85.2013.811.0021 - CÓDIGO: 89976

A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR DO FATO: JAIRO BERNARDINO DA SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/12/2013

LEILÃO ÚNICO: Dia 16/07/2018, às 14:00 horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO: Átrio do Fórum desta Comarca, sito 

na Av. Julio de Campos, Nº. 390, Bairro: Centro, Cidade: Água Boa/MT, 

Cep:78.635-000. Fone: (66) 3468-1694.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): 01(uma) Motocicleta marca Honda CG 150 KS 

na cor vermelha, placa NFR 1982 ,Trindade Goiás, Chassi 

9C2KCO8105RO89850. O bem apreendido encontra-se sem 

funcionamento, bateria arriada e pintura queimada.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Pátio da Depol do 

Município de Cocalinho/MT.

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais).

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE:

 ADVERTÊNCIAS: poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da 

avaliação, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a 

hipótese de preço vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

 OBSERVAÇÃO: Caso o(s) autor do fato e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(m) encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam 

intimados do ato através do presente edital.

Eu, Eleonora Bissolotti, digitei.

 Água Boa - MT, 9 de maio de 2018.

 Eleonora Bissolotti

Gestor(a) Judiciário(a)

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-06.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LUIZ ANVERSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEZ LINDENMAYR (REQUERIDO)

THIAGO MIGUEL DE CARVALHO FARIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010156-06.2016.8.11.0021 REQUERENTE: VILSON LUIZ ANVERSA 

REQUERIDO: THIAGO MIGUEL DE CARVALHO FARIA, MARINEZ 

LINDENMAYR Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos verifico que 

o reclamado compareceu à audiência de conciliação, contudo, não 

apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual decreto sua 

revelia, bem como confissão quanto a matéria de fato. Com efeito, a parte 

reclamante é credora do reclamado da quantia de de R$ 2.938,03 (dois mil, 

novecentos e trinta e oito reais, três centavos), devidamente atualizado. 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA TOTAL DOS PEDIDOS DA 

INICIAL da parte reclamante, com a extinção do processo com julgamento 

do mérito para condenar o reclamado ao pagamento da quantia de R$ 

2.938,03 (dois mil, novecentos e trinta e oito reais, três centavos), 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

desde a citação (arts. 404 e 405 do CC). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 21 de Julho de 2017. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 
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parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 18 de setembro de 2017 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58712 Nr: 1450-47.2014.811.0020

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ZAIDEN NETO, RITA DE CÁSSIA 

CAVALCANTI ZAIDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENA CARDOSO DE BRITO - 

OAB:14.441/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358/MT

 Código n.° 58712

Vistos, em correição.

Cumpra-se a decisão de fls.179.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 5647 Nr: 374-08.2002.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINENTAL BANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH MARÇAL DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT

 Código n.° 58261

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente o Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33477 Nr: 1014-93.2011.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S. A. - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOP CAR VEICULOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 33477

Vistos, em correição.

Intime-se a Requerente para esclarecer o motivo do pedido de 

arquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80578 Nr: 1593-31.2017.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSIRAN TRANPORTES LTDA - EPP, DONIZETI DE 

ASSIS DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT, ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Observo que o objeto do presente procedimento já se exauriu com a 

concessão da ordem via Agravo de Instrumento, conforme Ref. 12, razão 

pela qual o arquivamento do feito é de rigor.

Remetam-se os Autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

 Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 18 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 93418 Nr: 1474-36.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA JACQUELINE DOS SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando a inicial, verifico que não houve êxito na notificação da 

Requerida (anexo: documentos 1 – “mudou-se”), a fim de que a mesma 

fosse constituída em mora, requisito essencial para a propositura da 

presente ação.

Assim, nos termos do art. 320 do CPC determino a emenda a inicial, 

intimando-se a parte autora a providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

notificação do requerido, sob pena de indeferimento da inicial.

Às providências.

Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 76514 Nr: 4418-79.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: G NUNES DA COSTA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DR. JOSÉ MAURO DIAS DE SOUZA 

DELEGADO DA DELEGACIA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Trata-se de Ação de Mandado de Segurança com Pedido Liminar, 

proposta por G Nunes da Costa ME, em face do Estado do Mato Grosso.

 Considerando o lapso temporal da presente demanda, e que sendo 

intimada para recolher valor de diligências do Oficial de Justiça em maio de 

2017, quedou-se inerte.

 Diante de tal situação, resta demonstrado tacitamente o desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Dispõe o artigo 485, inciso III, CPC: “Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito: III- Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.” 

(g.n.)

Portanto, flagrante a desídia do requerente, julgo EXTINTA a presente, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos III, do Código 

Processual Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 76224 Nr: 4221-27.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: COMERCIAL CASA GRANDE ATACADISTA DE 

ALIMENTOS EIRELI - EPP , KAIO HENRIQUE LIMA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES DA SILVA - 

OAB:7603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Mandado de Segurança com Pedido Liminar, 

proposta por Comercial Casa Grande Atacadista de Alimentos - EPP, em 

face do Estado do Mato Grosso.

 Considerando o lapso temporal da presente demanda, e que sendo 

intimada para se manifestar sob pena de extinção, conforme Ref. 14, 

todavia quedou-se inerte.

Diante de tal situação, resta demonstrado tacitamente o desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Dispõe o artigo 485, inciso III, CPC: “Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito: III- Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.” 

(g.n.)

Portanto, flagrante a desídia do requerente, julgo EXTINTA a presente, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos III, do Código 

Processual Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89880 Nr: 6166-15.2017.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE CAMINHÕES LTDA, AFONSO BATISTA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Mandado de Segurança com Pedido Liminar, 

proposta por Centro Oeste Caminhões Ltda, em face do Estado do Mato 

Grosso.

 Considerando o lapso temporal da presente demanda, e que sendo 

intimada para recolher valor de diligências do Oficial de Justiça em 

dezembro de 2017, quedou-se inerte

Diante de tal situação, resta demonstrado tacitamente o desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Dispõe o artigo 485, inciso III, CPC: “Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito: III- Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.” 

(g.n.)

Portanto, flagrante a desídia do requerente, julgo EXTINTA a presente, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos III, do Código 

Processual Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75401 Nr: 3693-90.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAULER GOES EPP, HAULER GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS - DIHOGO DE 

CASTRO FONSECA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Mandado de Segurança com Pedido Liminar, 

proposta por Hauler Goes EPP, em face do Estado do Mato Grosso.

 Considerando o lapso temporal da presente demanda, e que sendo 

intimada para se manifestar sob pena de extinção, conforme Ref. 21, 

todavia quedou-se inerte.

Diante de tal situação, resta demonstrado tacitamente o desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Dispõe o artigo 485, inciso III, CPC: “Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito: III- Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.” 

(g.n.)

Portanto, flagrante a desídia do requerente, julgo EXTINTA a presente, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos III, do Código 

Processual Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74661 Nr: 3175-03.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOACOPPINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA, DIEGO RAFAEL GIACOPPINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DE POLICIA CIVIL DE ALTO 

ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos em correição.

Haja vista a informação da interposição de agravo de instrumento à Ref. 

19, intime-se a parte requerente para que informe sobre julgamento de 

mérito do referido recurso, no prazo de 10 dias.

 Ultrapassado o prazo assinalado, certifique e tornem os autos conclusos 

para deliberações.

Às providências.

Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 88703 Nr: 5483-75.2017.811.0020

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNI GOUVEA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEA 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIUSSUANE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, constato que o Requerente não recolheu as custas 

e taxa judiciária, motivo pelo qual, DETERMINO nos termos do artigo 290 do 

CPC, que proceda ao recolhimento das custas e taxa judiciária, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição dos autos.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, COM URGÊNCIA.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 87848 Nr: 5145-04.2017.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEATRIZ ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 76152 Nr: 4174-53.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANE BRAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$: 25,00 (VINTE 

E CINCO REAIS), para cumprimento da citação e liminar conforme 

provimento nº 07/2017, CGJ, por depósito junto à central de 

processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sendo que deverá a parte acesar o site do 

TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de guias on-line", procurar 

"diligência/ emissão de guia de diligência", devendo o comprovante de 

pagamento ser encaminhado a este Juízo, para cumprimento do mandado.

Salma Corrêa de Moraes Pereira

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 14044 Nr: 381-92.2005.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BALDOINO FERREIRA - Espólio, MARIA ALBINA 

FERREIRA, CATARINA FERREIRA DA SILVA, SEBASTIANA FERREIRA, 

TEREZINHA FERREIRA, MARIA DE LOURDES FERREIRA, ANTÔNIO ROMÃO 

DA SILVA, JOSÉ BALDOINO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DE LIMA, MARIA VERADA 

SILVEIRA ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4181/MT, ELIZÂNGELA SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:4654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT, MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - OAB:5984

 Fica Vossa Senhoria, intimado na qualidade de procurador da parte 

requerente para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça no valor de XXXXX, conforme provimento nº 

07/2017, CGJ, por depósito junto à central de processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo que 

deverá a parte acesar o site do TJMT(www.tjmt.jus.br), link " emissão de 

guias on-line", procurar "diligência/ emissão de guia de diligência", 

devendo o comprovante de pagamento ser encaminhado a este Juízo, 

para cumprimento do mandado de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83869 Nr: 3424-17.2017.811.0020

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDN, PID

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legisção vigente CNGC e provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de abrir vistas a Vossa Senhoria na 

qualidade de representante da Curadora especial do requerido, para 

manifestar no prazo legal sobre o laudo apresentado pela médica 

nomeada. Salma Corrêa de Moraes Pereira-Gestora Judiciária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 63401 Nr: 1138-37.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ANTONIO LOPES MOLINA, R S CUNHA 

MADEIRAS EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MOURA LARA - 

OAB:17781/PA

 Código nº 63401

Vistos, em correição.

 DEFIRO o requerido pelo Parquet às fls. 114, DEVENDO A Senhora 

Gestora providenciar o necessário.

 Após, dê-se vistas ao Ministério Público, para manifestar e/ou requerer o 

que entender de direito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 09 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 2311 Nr: 148-13.1996.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO RURAL DE 

MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DE OLIVEIRA, VANDERLEY 

SANTEIRO TEODORO, LUIZ ANTONIO CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7.432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 2311

Vistos, em correição.

Processo em ordem.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58261 Nr: 1081-53.2014.811.0020

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 52192

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 3808 Nr: 2785-19.2005.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ANTÔNIO NIEDERMEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ADAMSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUENESSE DYOGO DO CARMO 

- OAB:10286/O

 Código n.° 3808

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito (inclusive informando o endereço atualizado do(s) Executado (s) e 

debito atualizado), sob pena de extinção do processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 9676 Nr: 1912-87.2003.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL- CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL BORGES CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Araújo Ramos - 

OAB:4701/MT, MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - OAB:8146-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ TARABINI MACHADO - 

OAB:7938/MT

 Código n.° 9676

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 18161 Nr: 1250-21.2006.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO FURY MACHT (Espólio), SUELI SPERANDIO, 

MAURO EDSON MACHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO SLAVIERO FUMAGALLI, FELIPE 

SLAVIEIRO FUMAGALLI, ANTÔNIO FANCELLI, CRISTIANO SLAVIERO 

FUMAGALLI, PASCOALINA JACOMEL FANCELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-A/MT, José Carlos Laranjeira - OAB:15.661 PR, 

MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - OAB:16.855/MT, OSCAR 

LUIS OLIVEIRA - OAB:5588/MS, OSCAR LUIZ OLIVEIRA - OAB:

 Código nº 18161

Vistos, em correição.

Analisando os autos, entendo que não é possível o julgamento antecipado 

da lide, vez que não se encontra presente nenhuma das hipóteses do 

artigo 355 do CPC, bem como, entendo desnecessária a audiência de 

conciliação, vez que tudo indica que a mesma será inexitosa, entretanto, 

será oportunizada na audiência de instrução e julgamento.

 Certifique a Senhora Gestora quanto as cartas precatórias encaminhadas 

para a realização do depoimento pessoal das partes, sendo que, caso 

necessário, reitere-as consignando o prazo de 30 (trinta) dias para 

cumprimento.

 No mais, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

11/07/2018 às 13h00min (Horário Oficial do Estado).

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias (§4° do artigo 357 do CPC), com as ressalvas 

dos §§ 6° e 7° do artigo 357 do CPC.

 Intimem-se as partes, bem como as testemunhas tempestivamente 

arroladas.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante
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 Cod. Proc.: 8377 Nr: 665-71.2003.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJD-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 8377

Vistos, em correição.

Defiro o requerido às fls. 97, DEVENDO a Senhora Gestora providenciar o 

necessário.

 Com o retorno, intime-se o Requerente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção.

 Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, pelo prazo 

legal.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 28583 Nr: 2874-03.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM LOPES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE 

OLIVEIRA - OAB:167377/SP, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - 

OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 28583

Vistos.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência 

instrutória para o dia 25 de julho de 2018, às 16h00min (horário oficial do 

Mato Grosso).

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 08 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 26198 Nr: 628-34.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 26198

Vistos.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência 

instrutória para o dia 25 de julho de 2018, às 17h00min (horário oficial do 

Mato Grosso).

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 08 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 28583 Nr: 2874-03.2009.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM LOPES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE 

OLIVEIRA - OAB:167377/SP, ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - 

OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da certidão do senhor Oficial de Justiça elaborada a 

fl. 150, com informações ao final que a testemunha Antonio Batista da 

Silva (pessoa falecida), fica Vossa Senhoria na qualidade de procurador 

da requerente, a manifestar-se o que de direito no prazo de 05(cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73288 Nr: 2347-07.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDILENE BISPO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS DE SOUZA - Espólio, 

MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNARDO RODRIGUES DE 

SOUSA - OAB:10464/GO, ROBERTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:7487-GO

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73068 Nr: 2219-84.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDCS, GEDCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARDEL MENDONÇA 

SANTANA - OAB:0

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70319 Nr: 822-87.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos em correição.
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Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 72720 Nr: 1990-27.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OCIFARNE FERREIRA, JESUS JOSÉ DE 

SOUZA SOBRINHO, MARIA RITA DE SOUZA MORAIS, P.H. DA C. 

FERREIRA ASSESSORIA PÚBLICA - ME, PAULO HENRIQUE FERREIRA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS ALBERT SCHMIDT - 

OAB:8091

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 72942 Nr: 2132-31.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 77073 Nr: 4780-81.2016.811.0020

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEMPERMAT COM. IND. IMP. E EXP. DE VIDROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I R DE OLIVEIRA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Almeida de Oliveira - 

OAB:17.276/MT, FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - 

OAB:19.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70561 Nr: 921-57.2016.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:35741

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 72478 Nr: 1814-48.2016.811.0020

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAURA FERNANDES BATISTA, MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIDIO BATISTA DE OLIVEIRA, DIRCELINA 

BATISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70916 Nr: 1056-69.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONY PORFÍRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 14974 Nr: 1213-28.2005.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JQDO, MDFO, NPQDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NQDO-E, HQR, CQR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RICARDO DOS 

SANTOS - OAB:14.053/MT, SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES - 

OAB:10226, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826/MT, 

WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Spadini - 

OAB:9679/MT, MAURO PASCHOAL CREMA - OAB:19499-O/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 78420 Nr: 217-10.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO MORAES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80988 Nr: 1843-64.2017.811.0020

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 10235 Nr: 168-23.2004.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALIPIO FAZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO RUMÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:78.163/SP, JOSÉ CARLOS DA ROCHA - OAB:96.030-SP, NEIDE 

APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - OAB:167377/SP, ROMILDO 

CASSEMIRO DE SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ALVES DE SOUZA - 

OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 82028 Nr: 2421-27.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRÍCIO MARTINS CAMPOS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE 

BRANCA-MT, PREFEITO MUNICIPAL DE PONTE BRANCA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO 

PARREIRA - OAB:15.724/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 81464 Nr: 2125-05.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁSSIO ANTONIO EGIDIO MORAIS, CARLOS 

HENRIQUE EGIDIO MORAIS, ESPÓLIO DE CARLOS ANTÔNIO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAUM FERRAO DA SILVA - 

OAB:15954

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70249 Nr: 798-59.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANIERI SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 82416 Nr: 2631-78.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO CORSINO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 81004 Nr: 1851-41.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ZOMAR DEBOLETTA, ANTÔNIO DEBOLETTA, 

MARINA ZONTA DEBOLETTA, MARIA HELENA BENTO DEBOLETTA, JOSÉ 

RICARDO DEBOLETTA, ANTÔNIO ADRIANO DEBOLETTA, NILIANE VILELA 

DE FREITAS DEBOLETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO RIBEIRO FILHO (Espólio), AMBROLINA 

RIBEIRO DE MORAES, OSMAR BRUNO RIBEIRO, EZILDA RIBEIRO VIOLATO 

- Espólio, MARIA RIBEIRO FERREIRA, CELSO RIBEIRO, ESPÓLIO DE IRENE 

RIBEIRO, ESPÓLIO DE DAECI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO VALLEJO MARSAIOLI 

- OAB:153852, RICARDO DE PAIVA LEÃO - OAB:15623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO 

CAVALCANTI DE MACEDO JUNIOR - OAB:336941, EDSON REIS 

PEREIRA - OAB:18.156/MT, RUBENS CRUVINEL RODRIGUES - 

OAB:32468

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83417 Nr: 3174-81.2017.811.0020

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACF, NDACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVM, VLM, AVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O, MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - 

OAB:15828-MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 2376 Nr: 64-80.1994.811.0020

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PORFÍRIO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERTRUDES GERALDA DE OLIVEIRA, JOSÉ 

VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARÃES, MARIA DE LOURDES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO AIRES FÁVERO - 

OAB:2212-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8.107
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 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51258 Nr: 440-36.2012.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ITAMAR LUIZ (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Oliveira Dutra - 

OAB:292.207/SP, Waldir Luiz Bulgarelli - OAB:217.291/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jerônimo Samita 

Waldschmidt Maia - OAB:14.555-MT, MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 71303 Nr: 1234-18.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIANO ALVES TEIXEIRA, JULIANO FRAGA 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR LUIZ MULLER - 

OAB:39756/GO

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 70606 Nr: 941-48.2016.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA ZAFFALON - 

OAB:318963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS EDUARDO DA 

SILVEIRA LEITE - OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 82310 Nr: 2566-83.2017.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA NUNES DA COSTA, MARILZAN NUNES DA 

COSTA, MARIA NUNES DA COSTA, MILENA DE CARVALHO COSTA, 

MAURO SERGIO NUNES DA COSTA, SIMONE NUNES DA COSTA, VILMA 

DE CARVALHO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BRAS ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO ANTUNES BRANDAO NETO 

- OAB:9490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DO VALE PIO - 

OAB:31840-GO

 Vistos em correição.

Processo em ordem e sem defeitos ou morosidade injustificável que possa 

reclamar intervenção desde logo.

Contudo, demanda estudo do caso para decisão ou sentença, deste 

modo, DETERMINO sejam os autos restituídos ao gabinete logo após o 

encerramento da correição, visando o necessário impulsionamento no 

devido prazo, a teor do Provimento n.º 12/2007-CGJ.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Alto Araguaia–MT, 25 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94352 Nr: 1824-24.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar.9. CITE-SE a parte requerida 

para contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-o quanto 

aos efeitos da revelia nos termos dos artigos 307 e 344, ambos do 

NCPC.10. Após, havendo preliminares, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 11. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 8 de maio de 

2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52184 Nr: 1508-21.2012.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA RITA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA 

LEITE - OAB:137269/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, se manifestar nos 

termos do despacho proferido às fls. 56.

Alto Araguaia - MT, 08 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94302 Nr: 1815-62.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOTA BRAGA SIQUEIRA, IDALINO GONÇALVES 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA, 

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:0015994 /MT, NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - 

OAB:185048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JACQUELINE CECILIO DE 

OLIVEIRA - OAB:344.245/SP, Nancy Gombossy de Melo Franco - 

OAB:185.048/SP, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - 

OAB:15.472/MT

 Autos n. 1815-62.2018.811.0020 (cód. 94302).

Vistos.

1. Trata-se de epístola proveniente do Juízo da 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, observado na espécie os dizeres do 

artigo 260 e seguintes do CPC/2015.

 2. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, e após conferência dos 

documentos eletrônicos, DETERMINO o imediato cumprimento da missiva e, 

uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a mediante anotações e baixas 

legais (CNGC), grafando nossas sinceras homenagens no ofício 

devolutório subscrito pelo(a) diligente Gestor(a) Judiciário(a).

3. Para a consecução da inquirição deprecada, DESIGNO o dia 05 de 

JUNHO de 2018, às 16h30min, para tanto, INTIMEM-SE as partes e/ou 

testemunhas interessadas na forma legal de regência.

4. Acerca da distribuição e da presente decisum, COMUNIQUE-SE o ínclito 

Juízo Deprecante, conforme disposição da CNGC/MT.

5. Sendo o caso, proceda o(a) diligente Gestor(a) Judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Araguaia/MT, 08 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94124 Nr: 1760-14.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JERONIMO SAMITA 

WALDSCHMIDT MAIA - OAB:14555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. No que toca ao pedido de urgência, visando à redução dos alimentos 

em favor da parte requerida, forte na regra cogente do artigo 4º da Lei 

5.478/68 e disposição de regência do artigo 1.694 e seguintes do CC, 

conforme verifico dos autos, não foi carreada prova acerca da 

modificação da necessidade da parte requerida, sem prejuízo da ausência 

de demonstração do custeio de alimentos em favor da filha Maria Luisa 

Teles Costa, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.5. 

Nos termos do artigo 334 do CPC/2015, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 25 de junho de 2018, às 12h00 (MT).6. CITE(M)-SE o(s) réu(s), 

com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC/2015, para que 

compareça(m) à audiência designada, acompanhado(s) de advogado, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para apresentar(em) 

contestação, no prazo previsto no artigo 335 do CPC/2015.7. Havendo 

desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (§5º, 

art. 334, CPC/2015). 8. CONSIGNE-SE no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC/2015, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344, CPC/2015), bem como as partes devem 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (§9º, 

art. 334, CPC/2015).9. CIENTIFIQUE-SE o DPE e o MPE.10. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 08 de maio de 

2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94207 Nr: 1793-04.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIA MARIA REZENDE MENDONÇA, KARINE ASSIS DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAÚJO JÚNIOR - 

OAB:15341-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNARDO RODRIGUES DE 

SOUSA - OAB:10464/GO, ROBERTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:7487-GO

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Requerida acerca da audiência designada para o dia 

16 de maio de 2018, a realizar-se às 15h40min, na sala de audiência da 

Segunda Vara da Comarca.

Alto Araguaia - MT, 08 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94302 Nr: 1815-62.2018.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOTA BRAGA SIQUEIRA, IDALINO GONÇALVES 

SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA, 

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:0015994 /MT, NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - 

OAB:185048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JACQUELINE CECILIO DE 

OLIVEIRA - OAB:344.245/SP, Nancy Gombossy de Melo Franco - 

OAB:185.048/SP, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - 

OAB:15.472/MT

 Intimação dos advogados da parte requerida Louis Dreyfus Commodites 

Brasil S.A para providenciar no prazo de 10 dias, o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, cujo valor é o equivalente a R$ 3,00 (três 

reais) o KM rodado, sendo que a parte deverá contatar a central de oficial 

de justiça da comarca, por meio do telefone 66-34811244, a fim de colher 

a informação da quilometragem a ser percorrida. A guia para o 

recolhimento deve ser obtida junto à Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço 

eletrônico www.tjmt.jus.br, link "emissão de guias on-line", 

"diligência/emissão de guia de diligência" e o comprovante do pagamento 

deve ser juntado aos autos, no mesmo prazo.

Jandira de B. L. e Silva

Auxiliar Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93845 Nr: 1705-63.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDGBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 dias, 

providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

25,00 (vinte e cinco reais), emitindo a guia para depósito no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 09 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94352 Nr: 1824-24.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 152, VI, do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao Autor para, no prazo de 5 dias, 

providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

25,00 (vinte e cinco reais), emitindo a guia para depósito no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após comprovar o 

pagamento através de recibo original juntado aos autos, colimando o 

cumprimento de mandado.

Alto Araguaia - MT, 09 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

MAT. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76880 Nr: 4684-66.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS GASPAR DE SOUZA - 

OAB:109.108/MS

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Ré para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao 

ofício juntado no andamento de referência 180 e manifestação Ministerial 

de referência 184.

Alto Araguaia - MT, 09 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93389 Nr: 1458-82.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCRECIO ARAUJO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, impulsionar o 

processo.

Alto Araguaia - MT, 10 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 77530 Nr: 5032-84.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSILENE RIBEIRO LEME CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS NELSON 

HIDEKI SATO, CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO - 

ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Naves de Resende - 

OAB:19.167/MT, FELIPE CARVALHO BARCELOS - OAB:19725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, impulsionar o 

processo.

Alto Araguaia - MT, 10 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 72411 Nr: 1767-74.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURITA FAGUNDES DE ALMEIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO VIEIRA, HAVAN, TRANSBEN 

-TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal.

 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 

do CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial.

3. DESIGNO audiência de conciliação ou de mediação para o dia 29 de 

junho de 2018, às 12h00(MT).

4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC/2015.

5. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 
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audiência (§5º, art. 334, CPC/2015).

 6. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015).

7. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, conforme os termos do art. 98, 

CPC/2015 c/c art. 1º, § 2º, da Lei 5.478/1968.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de abril de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 78303 Nr: 142-68.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ODAIR MANOEL GÓIS, ALEONE 

SANTOS GÓIS, DAIANE APARECIDA SANTOS GÓIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Ao analisar os autos, verifico que a requerente propôs a ação 

em desfavor do espólio de ODAIR MANOEL GÓIS, e contra apenas dois 

dos seus herdeiros, quais sejam, ALEONE SANTOS GÓIS e DAIANE 

APARECIDA SANTOS GÓIS, sendo que na certidão de óbito consta que o 

falecido tem, ao menos, mais dois filhos, os quais não foram incluídos no 

polo passivo da demanda. 2. Tratando-se de declaratória de união estável 

“post mortem”, laboram tanto a jurisprudência, como a doutrina, no sentido 

de que a legitimidade para figurar no pólo passivo da referida demanda é 

dos herdeiros do "de cujus", não o espólio.3. Neste sentido: (...).4. Ante ao 

exposto, DETERMINO que a requerente proceda à emenda à petição inicial, 

nos termos do artigo 321, do CPC, concedendo o prazo de 15(dez) dias, 

para incluir no pólo passivo da demanda todos os herdeiros do “de cujus”, 

sob pena de indeferimento da inicial.5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 2 de maio de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 65004 Nr: 1920-44.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADELENA MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON JESUS DA SILVA - 

OAB:28698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 04 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 23991 Nr: 1516-37.2008.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI RODRIGUES DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIUSSUANE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:MT/13.244-A, RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11.355/MT, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 Autos n. 1516-37.2008.811.0020 (cód. 23991).

Vistos.

1. ACOLHO a cota ministerial retro e, para tanto, DETERMINO ao gestor 

judiciário que promova o cálculo de pena do reeducando CLAUDINEI 

RODRIGUES DUTRA, nos termos do artigo 5º da Resolução 113/2010/CNJ, 

constando como interrupção o período em que o reeducando não prestou 

serviços à comunidade.

2. Em seguida, DÊ-SE vista dos autos ao MPE e INTIME-SE a defesa 

constituída para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem sobre o 

cálculo de pena e sua homologação.

 3. Após, FAÇAM-SE imediatamente conclusos.

 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 04 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27108 Nr: 1494-42.2009.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11.082/MT, RODRIGO CAMPOS MORAES - OAB:11.355/MT

 5. Ante o exposto, JULGO, por sentença, extinta a punibilidade de 

RONALDO DA SILVA SANTOS, devidamente qualificado, em virtude da 

prescrição da pretensão executória, fazendo-o com fundamento no artigo 

107, inciso IV, do Código Penal combinado com artigo 109, inciso VI do 

Código Penal, ambos combinados com artigo 61 do Código de Processo 

Penal.6. Publique esta sentença uma única vez no DJE e, conforme 

atuação nos autos, dê ciência pessoal ao(s) nobre(s) membro(s) do MPE 

e/ou DPE face disposição orgânica e processual de regência.7. 

Prescindível a intimação pessoal do(a/s) sentenciado (a/s) consoante 

regramento ínsito na CNGC.8. Não havendo irresignação recursal 

voluntária, certifique o trânsito em julgado.9. Após concretizadas as 

medidas pertinentes às necessárias comunicações para que a 

sentenciada não sofra as consequências decorrentes do presente 

procedimento, observando o que preconiza o artigo 202 da Lei nº 

7.210/1984 e a CNGC, ARQUIVE-SE, mediante anotações e baixas de 

estilo.10. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 04 de maio de 

2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 77660 Nr: 5103-86.2016.811.0020

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA ANA SEGATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 DISPOSITIVO37. Ante ao exposto, reconheço a ilegitimidade ativa ad 

causam da requerente para figurar na presente relação processual, razão 

pela qual JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.37. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 
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honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fundamento no art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil.38. 

Com o trânsito em julgado, se nada pleiteado, ARQUIVEM-SE, com as 

anotações e baixas necessárias.39. Publique-se. Intimem-se.40. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

7 de maio de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58099 Nr: 941-19.2014.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÂNGELA CRISTINA TARDOQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA REZENDE WALDSCHMIDT 

- OAB:11.049/MT, MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - 

OAB:16.855/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 08 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 30296 Nr: 982-25.2010.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIÓGENES CARVALHO FRAGA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERONIMO DAVID DIAS DE CAMPOS (Espólio), 

CORINA DE CARVALHO CAMPOS (Espólio), ALTAIR DAVID FRAGA, JOSÉ 

JERY DAVID, DELVAIR MARIA DAVID DE MORAES, ZAIDA MARIA DAVID 

DE REZENDE, CACILDO FRANCO DE REZENDE, TEREZINHA DE REZENDE 

DAVID, TEREZINHA DAVID DE CAMPOS, JERÔNIMO DE CARVALHO 

DAVID, WALTER DAVID CARVALHO, LETICIA DE CAMPOS NETA, CENIR 

MARIA DAVID, VALDENOR FARIAS DA COSTA, ADÃO DE ALMEIDA 

(espólio), GERALDO BATISTA DA SILVA, ESPÓLIO DE WALDEMAR 

ANTÔNIO CAMARGO FILHO, ILIZENA DAS GRAÇAS SOUZA, CELIMAR 

NEVES VILELA, JOSÉ CLAUDINO DE CASTRO (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a carta de citação devolvida.

Alto Araguaia - MT, 08 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51709 Nr: 954-86.2012.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSON JESUS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARIMUNDO DOMINGOS DA SILVA (Espólio), 

MOACIR JESUS DA SILVA, CARLOS APARECIDO RIBEIRO, REGINA PINTO 

CESAR DE MENDONÇA RIBEIRO, JOSÉ DOMINGOS NETO, CELINA 

MORAES DE OLIVEIRA, ERONDINO SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - 

OAB:6.491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar nos 

termos do ofício juntado às fls. 89/90, providenciando o necessário.

Alto Araguaia - MT, 08 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93837 Nr: 1703-93.2018.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILIOMAR CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de ref. 9, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para 

a parte requerente se manifestar nos autos.

2. INTIME-SE.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 8 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58323 Nr: 1135-19.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DOS REIS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL MAFERJE LTDA, EVANDRO DE 

OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BARBOSA RHODEN - 

OAB:17.236-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO NOGUEIRA 

GONÇALVES - OAB:93997MG, SANDRA JUNQUEIRA MEIRELES 

TEIXEIRA NOGUEIRA - OAB:105939

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a carta precatória devolvida.

Alto Araguaia - MT, 08 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 12799 Nr: 2565-55.2004.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA TEODORO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO CASSEMIRO DE 

SOUZA - OAB:22.568/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 
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CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, informar o número 

da conta bancária para expedição do alvará de levantamento.

Alto Araguaia - MT, 10 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 89021 Nr: 5655-17.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.V.M. DA SILVA ME, RONIE VON MARTINS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOIANO BARBOSA GARCIA - 

OAB:1697/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, impulsionar o 

processo.

Alto Araguaia - MT, 10 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70379 Nr: 846-18.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LOPES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI GONÇALVES ARAÚJO - 

OAB:24274/O

 Autos n. 846-18.2016.811.0020 (cód. 70379).Vistos.1. NOMEIO para 

atuar na defesa do acusado Edson Lopes Moura, o Dr. Iure Gonçalves 

Araújo – OAB/MT 24.274-O, arbitrando, para tanto, considerando o 

momento processual, o valor de R$ 2.782,40 (dois mil setecentos e oitenta 

e dois reais e quarenta centavos), a ser pago pelo Estado de Mato 

Grosso.2. INTIME-SE o advogado nomeado para apresentar memoriais 

finais.3. Após, à conclusão.4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 26 de fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIAS 

MENDESJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56902 Nr: 2660-70.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELA MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Oliveira Claros - 

OAB:RO - 3.672

 Vistos.

1. Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, 

RECEBO a apelação interposta (ref. 133).

2. Assim, INTIME-SE o apelado para que apresente as contrarrazões, no 

prazo legal.

3. Após, REMETAM-SE os autos à Turma Recursal para apreciação do 

mesmo, consignando nossas homenagens de estilo.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 7 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 83522 Nr: 380-65.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELITA CONCEIÇÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs Impugnação à 

Execução em desfavor de ROSELITA CONCEIÇÃO DA SILVA, alegando, 

em síntese, excesso de execução dos valores apresentados pelo 

exequente.

 Afirmou que o setor de cálculo da Autarquia ré apurou que o valor devido 

à parte exequente é de R$ 54.429,20 (cinquenta e quatro mil quatrocentos 

e vinte e nove reais e vinte centavos).

 Intimada, o exequente manifestou-se à fl. 89-v, concordando 

expressamente com o cálculo apresentado pelo executado, requerendo, 

assim, sua homologação, mediante a expedição do RPV.

 Os autos vieram conclusos.

 É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Trata-se de Impugnação à Execução movida pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, em desfavor de ROSELITA CONCEIÇÃO DA SILVA.

 Como relatado, a parte exequente concordou expressamente com os 

cálculos do executado, requerendo, assim, a homologação do referido 

valor apresentado nos cálculos de fls. 86/87, que importa no total geral em 

R$ 54.429,20 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e vinte e nove reais e 

vinte centavos).

Diante do exposto, ante a concordância do exequente com os cálculos, 

HOMOLOGO os cálculos referentes ao valor exequendo, apresentados às 

fls. 86/87.

 EXPEÇA-SE ofício requisitório de pequeno valor (RPV’s), nos moldes do 

cálculo homologado, e os respectivos alvarás para levantamento dos 

valores.

Oportunamente, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 114030 Nr: 4119-41.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DA SILVA SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da informação da equipe multidisciplinar de folhas 38, de que não 

foi possível realizar o estudo socioeconômico com o requerente, diante da 

sua mudança de endereço, intime-se o patrono do autor para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, informando o atual endereço, 

para que possibilite a realização do estudo, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e faça os 

autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 04 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97915 Nr: 397-33.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINHA NOGUEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 04 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104599 Nr: 4528-51.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor do Ofício Circular n. 178/2017/NUGEP/VQS, que admitiu o 

Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 85560/2016 e 

determinou a suspensão da tramitação dos processos pendentes de 

julgamento em curso no território do Estado de Mato Grosso, relativos a 

cobrança de diferença de URV, SUSPENDO o processo, enquanto 

pendente o julgamento do mencionado incidente.

Julgado o incidente, conclusos para deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Barra do Bugres/MT, 04 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44074 Nr: 300-09.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs Impugnação à 

Execução em desfavor de MARIA CLARA DA SILVA, alegando, em 

síntese, excesso de execução dos valores apresentados pelo exequente.

 Afirmou que o setor de cálculo da Autarquia ré apurou que o valor devido 

à parte exequente é de R$ 108.890,37 (cento e oito mil e oitocentos e 

noventa reais e trinta e sete centavos).

 Intimada, o exequente manifestou-se à fl. 135-v, concordando 

expressamente com o cálculo apresentado pelo executado, requerendo, 

assim, sua homologação, mediante a expedição do RPV.

 Os autos vieram conclusos.

 É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Trata-se de Impugnação à Execução movida pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, em desfavor de MARIA CLARA DA SILVA.

 Como relatado, a parte exequente concordou expressamente com os 

cálculos do executado, requerendo, assim, a homologação do referido 

valor apresentado nos cálculos de fls. 131/133, que importa no total geral 

em R$ 108.890,37 (cento e oito mil e oitocentos e noventa reais e trinta e 

sete centavos).

Diante do exposto, ante a concordância do exequente com os cálculos, 

HOMOLOGO os cálculos referentes ao valor exequendo, apresentados às 

fls. 131/133.

 EXPEÇA-SE ofício requisitório de pequeno valor (RPV’s), assim como, 

PRECATÓRIO, nos moldes do cálculo homologado, e os respectivos 

alvarás para levantamento dos valores.

Oportunamente, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136454 Nr: 2434-28.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, 

DESIGNO o dia 11/07/2018, às 12h30, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Com as comunicações 

feitas, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos – CEJUSC.Não havendo conciliação, o requerido deverá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da 

realização do ato (art. 335, I, do CPC), consignando-se que, o não 

oferecimento da contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do 

CPC).Havendo na contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 

350 do CPC, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) 

dias.Caso a audiência de mediação restar exitosa, à conclusão.Concedo à 

parte autora os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), 

07 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108193 Nr: 682-89.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JAIR ROBERTO MARQUES - 

OAB:8.9798.969-B/MT, JOSE CARLOS PIRES - OAB:, JULIANO 

MARQUES RIBERIO - OAB:8.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 

2018, às 15h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 07 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121295 Nr: 1586-75.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSUNÇÃO DE FATIMA CAMPOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que a petição de fls. 90/92, foi juntada 

aos autos indevidamente. Diante disto, determino que seja juntado ao 

processo correto.

Após, intime-se a parte autora para querendo, apresente impugnação à 

contestação.

Em seguida, intimem-se as partes para que manifestem se pretendem 

produzir provas, descrevendo a sua pertinência.

Tudo cumprido, conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136435 Nr: 2424-81.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). De outro lado, a fim de que sejam 

esclarecidos os fatos DETERMINO a reunião dos processos n. 

2421-29.2018.811.0008 (Cód. 136429), 2424-81.2018.811.0008 (Cód. 

1 3 6 4 3 5 ) ,  2 4 3 4 - 2 8 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 0 8  ( C ó d .  1 3 6 4 5 4 )  e  n . 

2425-66.2018.811.0008 (Cód. 136437), para serem decididos 

conjuntamente, na forma do que determina o artigo 55, §1º, do Código de 

Processo Civil. Para justa e eficaz solução do litígio, DESIGNO o dia 

27/06/2018, às 16h30, para a audiência de Conciliação/Mediação, no 

prédio do Juizado Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, 

Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT.INTIME-SE a autora e 

CITE-SE o requerido, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, 

para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado. Não 

havendo conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 

335, I, do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação 

fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).Havendo na 

contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350 do CPC, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias.Caso a 

audiência de mediação restar exitosa, à conclusão.Concedo à parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), 

07 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121559 Nr: 1740-93.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 

2018, às 16h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 07 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80275 Nr: 1874-96.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE LÚCIA SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que não se encontram juntados o 

indeferimento administrativo e a certidão de óbito do de cujus.

Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar 

a juntada dos referidos documentos, sob pena de extinção (artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 07 de Maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136462 Nr: 2439-50.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, 

DESIGNO o dia 11/07/2018, às 12h30, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Com as comunicações 
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feitas, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos – CEJUSC.Não havendo conciliação, o requerido deverá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da 

realização do ato (art. 335, I, do CPC), consignando-se que, o não 

oferecimento da contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do 

CPC).Havendo na contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 

350 do CPC, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) 

dias.Caso a audiência de mediação restar exitosa, à conclusão.Concedo à 

parte autora os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), 

07 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97280 Nr: 6220-22.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPACTA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:MT- 23399/0

 Vistos etc.

 A parte executada pugnou pela suspensão do feito, em razão de ter 

parcelado o débito exequendo (p. 21/37).

 Com vista dos autos, a parte exequente nada manifestou (p. 39).

 Assim, ACOLHO o pedido formulado e, na forma do artigo 922 do Código 

de Processo Civil, suspendo o curso do processo executivo, pelo prazo 

de 01 (um) ano.

 Fluído o mencionado lapso temporal, independentemente de novo 

despacho, INTIME-SE a parte exequente a dizer o que for de seu interesse 

no processo, no prazo de dez (10) dias.

 Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, venham-me conclusos.

 INTIME-SE.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 07 de Maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46646 Nr: 2812-62.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDI DA ROSA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por LEDI DA ROSA 

CORDOSO em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebido o cumprimento de sentença à p. 111, determinou-se a intimação 

do executado para, querendo, impugnar a execução.

À p. 112v, compareceu a Autarquia executada concordando com os 

cálculos da exequente de p. 110.

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença para que produza os seus respectivos efeitos jurídicos os 

cálculos referente ao valor exequendo, apresentados à p. 110, e EXTINGO 

O PROCESSO, nos termos dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no 

artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de p. 

110, para expedição do Precatório/RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença ARQUIVE-SE, 

procedendo com as baixas e anotações necessárias.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres/MT, 07 de maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88077 Nr: 3846-67.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geronimo Ambrósio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

INSS - OAB:

 Vistos, etc.

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS opôs Impugnação à 

Execução em desfavor de GERONIMO AMBRÓSIO, alegando, em síntese, 

excesso de execução dos valores apresentados pelo exequente.

 Afirmou que o setor de cálculo da Autarquia ré apurou que o valor devido 

à parte exequente é de R$ 50.113,17 (cinquenta mil cento e treze reais e 

dezessete centavos).

 Intimada, o exequente manifestou-se à fl. 71-v, concordando 

expressamente com o cálculo apresentado pelo executado, requerendo, 

assim, sua homologação, mediante a expedição do RPV.

 Os autos vieram conclusos.

 É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Trata-se de Impugnação à Execução movida pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, em desfavor de GERONIMO AMBRÓSIO.

 Como relatado, a parte exequente concordou expressamente com os 

cálculos do executado, requerendo, assim, a homologação do referido 

valor apresentado nos cálculos de fls. 70, que importa no total geral em R$ 

50.113,17 (cinquenta mil cento e treze reais e dezessete centavos).

Diante do exposto, ante a concordância do exequente com os cálculos, 

HOMOLOGO os cálculos referentes ao valor exequendo, apresentados às 

fls. 70.

 EXPEÇA-SE ofício requisitório de pequeno valor (RPV’s), nos moldes do 

cálculo homologado, e os respectivos alvarás para levantamento dos 

valores.

Oportunamente, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117629 Nr: 6375-54.2016.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON PRIMAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTILIA MARCELINO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO ajuizada por NELSON PRIMAK em face 

de OTILIA DE FREITAS PRIMAK, alegando que não tem bens a partilhar ou 

outras questões pendentes.

Às fls. 22/22-v, a parte querida manifestou concordância com o pedido de 

divórcio, de modo que requereu a conversão do feito em divórcio 

consensual.

Os autos vieram conclusos.

É o que merece ser relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos verifico que estão presentes os requisitos legais 

para o divórcio direto consensual, notadamente, com base na Emenda 

Constitucional nº 66, de julho de 2010.

 Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, decreto o divórcio 

direto das partes, NELSON PRIMAK E OTILIA DE FREITAS PRIMAK, com 

base no art. 226, §6º, da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 

66, de julho de 2010), no art. 1.580, §2º, do Código Civil, bem como, nos 
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art. 24 e art. 40, ambos da Lei n. 6.515/77. A autora voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja, Otilia Marcelino de Freitas.

Em consequência, dou o feito por extinto, com resolução de mérito, nos 

temos do art. 487, inc. III, do Código de Processo Civil. Face a ocorrência 

de preclusão lógica do pedido, dou por transitada em julgado esta 

sentença nesta data, certificando-se.

Expeça-se o competente mandado de averbação.

Após, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

Sem custas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102686 Nr: 3302-11.2015.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFRA DOS SANTOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte executada, devidamente 

intimada, manifestou concordância com os cálculos que foram 

apresentados seguindo o estabelecido na decisão de fls. 66/68.

 Sendo assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 78/79 dos autos 

sobre o valor a receber dos atrasados e honorários advocatícios.

EXPEÇA-SE ofício requisitório de pequeno valor (RPV’s), nos moldes do 

cálculo homologado, no valor R$25.983,46 (vinte e cinco mil novecentos e 

oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) e o respectivo alvará para 

levantamento do valor.

Oportunamente, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86909 Nr: 2709-50.2013.811.0008

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.L.F.TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - 

OAB:12.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:MT 13.842-A

 Vistos, etc.

Trata-se de EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ofertado por CLF 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA em face do BANCO DO BRASIL S/A, 

todos qualificados nos autos.

O despacho de fl. 58 determinou a intimação da parte autora para sanar o 

vício da petição inicial apócrifa.

Contudo, a parte deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fl. 65).

DECIDO.

A apresentação de petição inicial com vício sanável não impede o 

prosseguimento da ação, desde que a parte regularize a situação, o que, 

in causa, não foi feito pela parte autora.

Tal comportamento demonstra o desinteresse em dar continuidade ao 

processo, vez que houve a concessão de prazo razoável para que 

regularizasse a situação, como preceitua o art. 321 do CPC.

Com efeito, dispõe o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, in verbis:

 Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Assim, ao teor do exposto, INDEFIRO A INICIAL, por não ter sido 

regularizada a emenda no prazo estabelecido, e por consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

art. 321, parágrafo único e 485, inc. I, do Código de Processo Civil.

CONDENO à autora o pagamento das custas.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136529 Nr: 2489-76.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VITOR PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE a 

Autarquia ré para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

(artigos 355 e 183, do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela requerente (art. 344, do CPC).Havendo na 

contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350, do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.Tramita-se a ação com prioridade em face do autor ter idade 

superior a 60 (sessenta) anos (art. 1.048, inc. I do CPC).CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 07 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101347 Nr: 2460-31.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORIAN EUGENIA DE SÁ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB SEGURO AUTO, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da petição de fls. 51/52, informando novo endereço dos 

Requeridos, DESIGNO o dia 11 de Julho do ano de 2018, às 13h30min, no 

prédio do Juizado Especial (“Forinho”), situado na Rua João Custódio da 

Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT, para 

audiência de CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.

INTIME-SE a parte autora, por meio de seu advogado e CITEM-SE os 

requeridos com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que 

compareçam à audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes 

que o não comparecimento injustificado à audiência é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça cuja ausência será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do 

CPC).

 Ressalte-se que as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Para que a audiência de autocomposição não seja realizada, deverá o 

autor mencionar na petição inicial seu desinteresse, bem como, o Réu 

apresentar petição, com 10 (dez) dias de antecedência, no mesmo 

sentido.

Após as comunicações, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC.

Não havendo conciliação, os requeridos oferecerão contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 

335, I, do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação 

fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 07 de Maio de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 104891 Nr: 4731-13.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADIL ANTONIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte executada, devidamente 

intimada, manifestou concordância com os cálculos que foram 

apresentados seguindo o estabelecido na decisão de fls. 55/57.

 Sendo assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 70/71 dos autos 

sobre o valor a receber dos atrasados e honorários advocatícios.

EXPEÇA-SE ofício requisitório de pequeno valor (RPV’s), nos moldes do 

cálculo homologado, no valor R$28.121,32 (vinte e oito mil cento e vinte e 

um reais e trinta e dois centavos) e o respectivo alvará para levantamento 

do valor.

Oportunamente, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136682 Nr: 2589-31.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR ETIENE PEREIRA, IVEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Alves - OAB:24709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .DEFIRO o benefício da justiça gratuita (art. 98, CPC e art. 468, 

CNGC).DEFIRO a tutela antecipada consistente na concessão da guarda 

provisória à parte autora JULIO CEZAR ETIENE PEREIRA, da menor 

ISABELLA VITÓRIA ETIENE DA SILVA, em conformidade com o estudo 

psicossocial e parecer do Ministério Público, levando-se em consideração, 

sobretudo o princípio da supremacia do interesse do menor. EXPEÇA-SE o 

termo de guarda provisória, intimando-se à parte autora a firmá-lo. Tendo 

em vista a informação de que a parte autora está residindo na Comarca de 

Sapezal (MT), INTIME-SE o autor, para que, no prazo de 05 dias, informe o 

endereço de sua residência. Determino a realização do estudo social do 

presente caso (requerente e requerido), com prazo de 20 (vinte) dias para 

a conclusão do laudo pela profissional credenciada responsável.Ciência 

ao Ministério Público.Após, conclusos. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Barra do Bugres – (MT), 07 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 128144 Nr: 5438-10.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CICERA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16.165-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 

2018, às 15h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 07 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131734 Nr: 7524-51.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 

2018, às 14h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 07 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136637 Nr: 2551-19.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALICIA NOGUEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE o INSS 

para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 

183 do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na contestação qualquer 

das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 07 

de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 131446 Nr: 7353-94.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MATEUS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALVES COSTA - 

OAB:13648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 

2018, às 14h00min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 07 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121334 Nr: 1610-06.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9309/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de agosto de 

2018, às 16h30min.

 INTIME-SE a parte AUTORA para comparecer a audiência, bem como para 

que traga suas TESTEMUNHAS independentemente de intimação.

 INTIME-SE a AUTARQUIA REQUERIDA.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres/MT, 07 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46727 Nr: 2893-11.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO GAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para fornecer os dados bancarios, para a 

confecção do alvará

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 98525 Nr: 775-86.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOSÉ ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para fornecer os dados bancarios, para a 

confecção do alvará

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 43682 Nr: 3588-96.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE PIRES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para fornecer os dados bancarios, para a 

confecção do alvará

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136310 Nr: 2340-80.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE MARIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

ADELAIDE MARIA DE AMORIM propôs Ação Previdenciária de 

Aposentadoria por Idade – Trabalhador Rural – em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

A parte autora, pelos senhores causídicos que a representam, protocolou 

dois processos. Processo n. 2340-80.2018.811.0008 (Cód.: 136310) 

patrocinado pelo Advogado Dr. Marcos Oliveira de Amador e processo n. 

2492-31.2018.811.0008 (Cód.: 136532) patrocinado pelos advogados Dra. 

Michele Juliana Noca e Dr. Saulo Almeida Alves. Os referidos processos 

constam com as mesmas partes e os mesmos pedidos.

Assim, INTIME-SE o advogado para no prazo de 05 (cinco) dias esclareça 

a este juízo sobre o ocorrido, juntando se for o caso, a constituição e 

destituição de um ou de outro.

 Após decurso do prazo, com ou sem manifestação, Conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81320 Nr: 2994-77.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA HELENA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para fornecer os dados bancarios, para a 

confecção do alvará

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 7725 Nr: 744-57.2001.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DO BRASIL - CIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL - SEGUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - OAB:MT 

17.210-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007,, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes, para que, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias, manifestem-se sobre os cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 45006 Nr: 1227-72.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VENANCIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para fornecer os dados bancarios, para a 

confecção do alvará

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135357 Nr: 1781-26.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA MARCELANE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA IZABEL DE MELO O. 

SANTOS - OAB:18.589/GO, MARILZA FERNANDES DA SILVA - 

OAB:14.458/GO, OLAVO MARSURA ROSA - OAB:18.023/GO, ONILTON 

ALVES PINTO - OAB:19.336-GO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se 

sobre a certidao do senhor oficial de justiaça: CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento a r. carta precatória e 

do despacho do MMº Juiz de Direito da 1ª Vara, desta Comarca de Barra 

do Bugres / MT., ai sendo na data de hoje, Deixei de Cumprir o presente 

mandado, com fulcro na Portaria 008 / 2009 – DF, se faz necessário um 

depósito no valor de R$ 246,84 (duzentos e quarenta e seis reais e oitenta 

e quatro centavos) para suprir a diligencias de condução deste Oficial. O 

referido é verdade e dou fé.

José Ferreira Mendes

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107861 Nr: 451-62.2016.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHA RAMOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE OLIVEIRA 

AMADOR - OAB:13423-A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para fornecer os dados bancarios, para a 

confecção do alvará

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 123717 Nr: 3063-36.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINHA IZABEL DE SOUZA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação para Reestabelecimento de Auxílio Doença proposta 

por ANTONINHA IZABEL DE SOUZA em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

 As folhas 78 compareceu a requerente pugnando pela desistência da 

ação com a consequente extinção e arquivamento.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando o feito, tenho como plenamente cabível a desistência da ação 

pela parte autora, precipuamente, pelos fatos narrados nos autos.

 Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que defiro a gratuidade nesta oportunidade.

 CERTIFICADO o trânsito em julgado ARQUIVE-SE, observadas as 

formalidades legais.

 Barra do Bugres/MT, 04 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 110414 Nr: 1966-35.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para que apresente planilha atualizada do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

APÓS, com a juntada da atualização do débito, dê-se vista dos autos ao 

Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO para que se manifeste.

Após, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE.

 Barra do Bugres/MT, 04 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80088 Nr: 1672-22.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Contribuição Sindical proposta pela 

FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – FESSP/MT em desfavor do MUNICÍPIO DE BARRA DO 

BUGRES – MT, objetivando, em síntese, o repasse da contribuição sindical 

prevista no artigo 578 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

 É, em síntese, o necessário.

 DECIDO.

 Verifica-se que o requerente pretende compelir a parte requerida realizar 

os descontos das contribuições sindicais referente ao período de 2008 a 

2011, de todos os servidores públicos municipais, no percentual 

equivalente a 1 (um) dia da remuneração de cada servidor.

 Com efeito, estabelece o artigo 114, inciso III, da Constituição Federal, com 

redação dada pela EC 45/2004, ser da competência da Justiça do Trabalho 

julgar “as ações sobre representação sindical, entre sindicados, entre 

sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores”.

 Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da 

Súmula 222 “Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações 

relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT”. Porém, esse 

enunciado restou superado, não se aplicando para o caso em análise.

 Por outro lado, firmou-se entendimento quanto à necessidade de 

verificação da natureza do vínculo jurídico existente entre o ente público e 

seus servidores, para fins de fixação da competência.

 Nesse sentido:

 PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. JUIZO LABORAL E JUÍZO DE DIREITO. COBRANÇA DE 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DEMANDA PROPOSTA PELA FEDERAÇÃO DAS 

ENTIDADES SINDICAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO 

ESTADO DE GOIÁS – FESSPUMG – EM FACE DO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ. 

AÇÃO AJUIZADA APÓS A EC 45/04. ART. 114, III, DA CF/88. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 

222/STJ.

 1. Nos termos do art. 114, III, da CF/88, com a redação dada pela EC 

45/04, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações 

relativas à contribuição sindical prevista no art. 578 da CLT. Precedentes: 

CC 130.762/RO, de minha Relatoria, Primeira Seção, DJe 30/04/2014 e CC 

63.459/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJ 13/11/2006, 

p. 207.

 2. Após a Emenda Constitucional 45/04, que alterou o art. 114, III, da CF, 

restou superada a diretriz contida na Súmula 222/STJ (“Compete à Justiça 

Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical 

prevista no art. 578 da CLT”).

3. Nas ações de cobrança de contribuição sindical movidas contra o poder 

público, revela-se desinfluente, para fins de definição do juízo competente, 

aferir a natureza do vínculo jurídico existente entre a entidade pública e os 

seus servidores.

 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

 (AgRg n. 135.694-GO, Rel. MINISTRO SÉRGIO KUKINA, DJe 12-11-2014). 

Sem destaque no original.

 Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido 

de que é da competência da Justiça do Trabalho analisar as questões 

envolvendo a contribuição sindical. Nesse sentido:
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 EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA 

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTIONAMENTO EM TORNO 

DA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DE CAUSAS QUE VERSEM 

SOBRE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RECONHECIMENTO 

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA 

AO ACORDÃO PROFERIDO POR ESTA CORTE NA ADI 3.395-MC/DF. 

INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. CARÁTER INFRINGENTE 

AUSENTE. PROVIMENTO NEGADO.

(Rcl 9836 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado 

em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 06-02-2017 

PUBLIC 07-02-2017). Sem destaque no original.

 No mesmo sentido, é a orientação do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

 CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA C/C 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – FEDERAÇÃO SINDICAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO AJUIZADA APÓS A 

EC N. 45/2004 – INCIDÊNCIA DO ART. 114, III, DA CRF – PRECEDENTES DO 

STJ E DESTE TRIBUNAL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – 

REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO DE PRIMEIRA 

INSTÂNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

 Depois do advento da Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 

2004, que alterou o artigo 114, III, da Constituição da República Federativa 

do Brasil, é a Justiça do Trabalho competente para processar e julgar as 

causas relativas à contribuição sindical dos servidores públicos, inclusive 

em caso de mandado de segurança, consoante decidiu o Superior Tribunal 

de Justiça. Precedentes: (STJ, decisão monocrática, CC 139.491-MA, 

relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 1°/7/2015).

 A competência em razão da matéria é absoluta e, portanto, questão de 

ordem pública, podendo ser reconhecida pelo órgão julgador a qualquer 

tempo e grau de jurisdição. (Apelação/Remessa Necessária n. 

166740/2015, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de 

Direito Público Coletivo, DJE 18/05/2017). Sem destaque no original.

 APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

– SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO 

– SINPEN/MT – SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT – AÇÃO AJUIZADA APÓS A EC 45/2004 – INCIDÊNCIA DO 

ART. 114, III, DA CRF – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO 

DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ATOS DECISÓRIOS 

ANULADOS E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO DA 

PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante o entendimento do STJ, a matéria pertinente à cobrança de 

contribuição sindical é de competência da Justiça do Trabalho, 

independentemente da relação jurídico-administrativa entre a pessoa 

pública e seus servidores.

Veja-se:

 Se as ações em que se discute representação sindical entre sindicatos 

de servidores estatutários devem ser sempre julgadas pela Justiça 

Trabalhista (interpretação dada ao art. 114, III, da CF/88 pelo próprio 

Tribunal Superior do Trabalho - TST, v.g. RR - 4300-84.2011.5.17.0013, 

julgado em 17/06/2015, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 7ª 

Turma), as demandas que versem sobre as contribuições sindicais 

compulsórias respectivas devem ter o mesmo destino, já que o fato 

gerador dessas contribuições é justamente haver representação sindical. 

(STJ, EDcl no CC 140.975/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 

18.11.2015).

Anote-se: O fato de figurarem como partes sindicato/federação e 

município não tem o condão de afastar a aplicação desse entendimento à 

espécie, uma vez que a relação de fundo é trabalhista, e o município 

ostenta a condição de empregador, sendo a competência trabalhista de 

natureza absoluta. (TJMT, RNS 142769/2014, Desa. Maria Aparecida 

Ribeiro, DJE 2.9.2015).

A competência em razão da matéria é absoluta, portanto, questão de 

ordem pública, a ser conhecida pelo órgão julgador a qualquer tempo e 

grau de jurisdição (CPC, art. 113, § 2ª, do CPC).

(Ap 66635/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2016, Publicado no DJE 

31/03/2016). Sem destaque no original.

Na espécie, a ação foi proposta em 07-03-2015, objetivando, em síntese, o 

repasse de contribuição sindical de servidor público.

 Dessa forma, tendo em vista que a propositura da ação deu-se após a EC 

45/2004, a competência para a análise e decisão da presente ação é de 

Justiça do Trabalho.

 Diante do exposto, a competência para o julgamento do mérito é da 

Justiça do Trabalho da Comarca de Tangará da Serra - MT, a favor de 

quem DECLINO DA COMPETÊNCIA.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 27 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52516 Nr: 3268-75.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDES PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para fornecer os dados bancarios, para a 

confecção do alvará

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 26271 Nr: 2361-76.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOINA MAXIMIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para fornecer os dados bancarios, para a 

confecção do alvará

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 129899 Nr: 6473-05.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101427 Nr: 2525-26.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIL DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY MARCOS FERREIRA - 

OAB:10.316

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 
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sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 52532 Nr: 3284-29.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para fornecer os dados bancarios, para a 

confecção do alvará

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 5335 Nr: 1619-95.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA PENEDO DE CARVALHO AUED, 

ANTONIO EDSON PENEDO DE CARVALHO, MARIA DO SOCORRO 

SOBREIRA COIMBRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10.621/MT

 Intimação da parte autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça no valor de R$ 406( quatrocentos e seis reais ) no prazo 

de 05(cinco)dias, para cumprimento do mandado o depósito deverá ser 

efetuado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 97782 Nr: 305-55.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUEENTE 

PARA QUE TOME CIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100066 Nr: 1688-68.2015.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CLAUDIO DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação , impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte autora para manifestar-se sobre a certidão do senhor 

oficial de justiça:Eu, Clemair Felippe, certifico e dou fé que, DEIXEI de dar 

cumprimento ao mandado por falta de maios. Informo que o valor da 

diligencia para deslocamento até o município de Nova Olimpia/MT, 

corresponde a R$ 200,00 (duzentos reais), a serem depositados em conta 

deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105389 Nr: 5094-97.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136460 Nr: 2438-65.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, 

DESIGNO o dia 11/07/2018, às 13h00, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Com as comunicações 

feitas, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos – CEJUSC.Não havendo conciliação, o requerido deverá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da 

realização do ato (art. 335, I, do CPC), consignando-se que, o não 

oferecimento da contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do 

CPC).Havendo na contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 

350 do CPC, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) 

dias.Caso a audiência de mediação restar exitosa, à conclusão.Concedo à 

parte autora os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expeça-se o necessário. Barra do Bugres – (MT), 

07 de maio de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136458 Nr: 2437-80.2018.811.0008

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FNDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas no art. 3º, da Lei 
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n.º 1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão 

em qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos 

fatos alegados pela necessitada.

3. Determino que seja elaborado estudo psicossocial, in loco, sem prévio 

aviso, no ambiente em que se encontra inserida a criança, bem como na 

residência da autora, devendo o laudo ser anexado aos autos no prazo de 

20 (vinte) dias.

 4. Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestar-se quanto ao 

melhor interesse da(o) infante.

5. Cumprido tudo, voltem-me os autos conclusos para apreciação da 

liminar.

6. Às Providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136326 Nr: 2349-42.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE BRITO TEIXEIRA - 

OAB:9.603/AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo os autos no estado em que se encontram.

2. Determino a realização de estudo psicossocial in loco, sem aviso prévio, 

pela equipe multidisciplinar do Juízo, devendo o laudo ser juntado aos 

autos no prazo impreterível de 20 (vinte) dias.

3. Com as informações, vistas à parte autora para manifestar-se no prazo 

de 15 (quinze) dias.

4. Após, dê-se vista dos autos ao nobre representante do Ministério 

Público para manifestar-se quanto ao melhor interesse do infante.

5. Cumprido tudo, tornem-me os autos conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 129707 Nr: 6383-94.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADS, RADS, ELIANE ARAUJO MANOEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA 

- OAB:17982/O

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão de fls. 16, onde o requerido informa que não possui 

condicões de constituir advogado, bem como lista de Advogados emitida 

pela OAB, nomeio a Dra Fabiana Nogueira Pereira, OAB/MT 17.982/O, 

como Advogado Dativo para o requerido, conforme determina o r. 

despacho de fls. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134462 Nr: 1230-46.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Conforme se depreende dos autos, a Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fl. 29).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, revogo a liminar de fl. 24, devendo ser recolhido 

eventual mandado de busca e apreensão expedido, bem como julgo 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

4. Custas pendentes, se houver, pelo autor.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 47111 Nr: 3277-71.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO EVERSON CASASUS 

FIGUEIREDO - OAB:6539

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, intime o requerido na pessoa de seu advogado 

para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 126066 Nr: 4219-59.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO GOMES NETO, MARIA DO CARMO DA SILVA 

GOMES, CINTIA FERNANDA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES GREGORIO DA SILVA, MUNICÍPIO 

DE NOVA OLÍMPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: michele juliana noca - OAB:, 

SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

4. Após, citem-se os requeridos para, querendo, responder aos termos da 

ação no prazo de 15 (quinze) dias, consignando no mandado que, não 

sendo contestada, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados 

pela parte autora.

5. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 301 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC).

6. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

7. Expeça-se o necessário.

 8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53545 Nr: 4294-11.2011.811.0008

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PRDSF, KMDS, INDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Vistos;
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Compulsando detidamente os autos e observando informações contidas 

no ofício n° 0009/2018/RC de fls. 77/vº, verifico que no momento do 

cumprimento da r. sentença de fls. 58/59, a secretaria deste juízo 

procedeu com a expedição de Mandado De Retificação De Registro, 

quando na verdade, deveria expedir Mandado De Cancelamento e 

Confecção De Novo Registro da parte interessada. Assim, a fim de 

efetivar o cumprimento da r. sentença, determino a nova expedição de 

mandado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125475 Nr: 3926-89.2017.811.0008

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAVID DANIEL RICAS, ODETE APARECIDA SCOTTI 

RICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDE LAURA DE SANTANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ref. Ofício Circular n. 77/2018 – CEJA.

 Vistos;

Defiro os pedidos de fls. 40/41, uma vez que, não consta da presente 

exordial o pedido de destituição do poder familiar em face da requerida em 

relação ao infante em tela.

Isto posto, determino que a parte autora emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo ajustar a inicial, constando nesta, o pedido de 

destituição do poder familiar da requerida em relação ao menor em 

questão, sob pena de extinção do feito.

 Realizada a emenda no prazo mencionado, dê-se vista dos autos ao 

nobre representante do Ministério Público para manifestar-se quanto ao 

melhor interesse do infante.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 96029 Nr: 5229-46.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIDADE FERREIRA DE CAMPOS, LUIZ 

MARTINS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Teles Tourounoglou - 

OAB:10738/B, MILTON CHAVES LIRA - OAB:OAB/MT 6330

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 20 

de junho de 2018, às 14h00min(MT), consignando que incumbe(m) a(s) 

parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas 

do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando a 

intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de Processo 

Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. Advertindo, desde 

já, que caso a testemunha arrolada não compareça a solenidade 

aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos termos do 

artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136464 Nr: 2441-20.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLENA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B D DA COSTA, BENEDITA DOMINGAS DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Analisando detidamente a peça inaugural, verifica-se que a parte autora 

deixou de requerer gratuidade da justiça, bem como não comprovou o 

recolhimento de custas e taxas judiciárias, razão pela qual determino sua 

intimação para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

providenciando o recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de 

indeferimento da exordial e extinção do feito.

 2. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado, considerando a instalação do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na 

presente comarca, encaminhem-se os autos à conciliação.

4. Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no 

Fórum desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-o de que o seu 

não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, nos termos da nova 

legislação civil. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo 

para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência.

5. Intime-se, a parte Reclamante, para que compareça a solenidade 

aprazada.

6. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

7. Expeça-se o necessário.

8. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86704 Nr: 2508-58.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA SANTIAGO GOMES DE OLIVEIRA, ANA 

CLAUDIA GOMES DE CASTRO, GILMAR SANTIAGO GOMES, ROSANA 

GOMES DA SILVA, SILVANIA SANTIAGO GOMES SANTOS, MARILEY 

SILVA VASCONCELOS GOMES, GIVALDO SANTIAGO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECKERT TRNSPORTE, SEGURADORA 

BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 20 

de junho de 2018, às 15h00min(MT), consignando que incumbe(m) a(s) 

parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas 

do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando a 

intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de Processo 

Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. Advertindo, desde 

já, que caso a testemunha arrolada não compareça a solenidade 

aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos termos do 

artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 136617 Nr: 2550-34.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER RAMOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MT PREV (Mato 

Grosso Previdência), RONALDO TAVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto e por tudo que nos autos consta, reconheço a 

incompetência absoluta desse Juízo e DECLINO A COMPETÊNCIA para o 

Juizado Especial da Fazenda Pública e, determino a remessa dos autos ao 

órgão competente. 10. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133349 Nr: 533-25.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO LAUDELINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida, considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, sendo que elementos de 

convicção não podem ser considerados como prova inequívoca para os 

fins do art. 300 do Novo Código de Processo Civil, havendo, portanto, 

necessidade de instrução processual para aferição da qualidade de ser o 

autor(a) segurado(a) especial.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93149 Nr: 3032-21.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL VERNEQUE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DA IGREJA 

ADVENTISTA DO 7º. DIA, WALDIR MIRANDA RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036, 

GUILHERME SAAB LANZA - OAB:358073

 Vistos,

 1. Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 20 

de junho de 2018, às 14h00min(MT), consignando que incumbe(m) a(s) 

parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) arroladas 

do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando a 

intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de Processo 

Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. Advertindo, desde 

já, que caso a testemunha arrolada não compareça a solenidade 

aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos termos do 

artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 2. Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136365 Nr: 2375-40.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE BISPO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de Medida Cautelar de Busca e Apreensão com pedido de 

liminar, requerida por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de 

Josiane Bispo Correa, (qualificados nos autos) em razão do 

inadimplemento das obrigações contratuais garantidas mediante alienação 

fiduciária pactuadas nos termos do contrato de fls. 17/20.

2. Alega que a parte requerida realizou um contrato de financiamento no 

valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sendo parcelados em 36 

(trinta e seis) prestações mensais no valor de R$ 742,59 (setecentos e 

quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) com vencimento final 

em 15/08/2020.

3. Relata o autor, que a parte requerida deixou de pagar as prestações a 

partir da data de 15/12/2017, incorrendo em mora nas demais parcelas no 

valor total de R$ 19.748,49 (dezenove mil e setecentos e quarenta e oito 

reais e quarenta e nove centavos).

4. A inicial de fls. 05/07, veio instruída com os documentos de fls. 08/28, 

que comprovam a mora e inadimplemento do requerido, nos conformes do 

artigo 2º do Decreto-lei nº 911/69, uma vez que dispõe este artigo a 

necessidade da devida comprovação do inadimplemento/mora, o que 

somente se efetiva mediante a devida notificação e/ou protesto, conforme 

fls. 21/22.

5. Nesse sentido:

“Não basta a mora; é essencial a comunicação, tal como estabelecida no 

art. 2º (RTJ 102/682, JTA 96/74), devendo a inicial ser obrigatoriamente 

instruída, sob pena de indeferimento, com a prova acima exigida (JTA 

61/28)”.

 6. Preenchidos os requisitos legais, CONCEDO A LIMINAR postulada e 

determino a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente descrito 

na inicial.

7. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo no mesmo ato, o 

Sr. Oficial de Justiça proceder a citação do requerido para, querendo, em 

15 dias, contestar a ação, ou requerer a purgação da mora (art. 3º, § 1°, 

do Decreto-Lei 911/69, com redação da Lei nº 10.931/2004).

8. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 212 do CPC.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 135641 Nr: 1924-15.2018.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FERREIRA DA GUIA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulssiono o feito a fim de intimar, via DJE, a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110526 Nr: 2047-81.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CONRADO FERREIRA, AGNALDO 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS / 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora da certidão do senhor 

oficial de justiça de fls. 155, no prazo de 05(cinco) dias;

C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé, que em cumprimento ao r. mandado do MM. Juiz de 

Direito da 2ª Vara, dirigi-me aos endereços mencionados e ali sendo, citei: 

José Conrado Ferreira e Agnaldo Almeida, que após ouvirem a leitura do 

mandado, exararam suas notas de ciente e aceitaram as contrafés que 

lhes ofereci.

 Certifico ainda, que para dar prosseguimento no cumprimento deste 

mandado é necessário o depósito de novo valor de diligência, valor igual 

ao da primeira diligência. Por esta razão faço devolução do presente na 

central de mandados.

 Barra do Bugres-MT., 16 de março de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136513 Nr: 2479-32.2018.811.0008

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS 

DE CAMPO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON GOMES DA SILVA, IZAIAS 

CERQUEIRA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA, IRAILDES CERQUEIRA 

SILVA, VILMA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES AUGUSTO C. DA ROCHA 

BASTOS - OAB:8586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em análise à exordial, verifico que a parte autora deixou de requerer 

gratuidade da justiça, bem como não comprovou o recolhimento de custas 

e taxas judiciárias. Ademais, anoto ainda que a requerente não aportou 

aos autos a matrícula do bem, objeto da demanda, tampouco juntou os 

documentos indicados na peça inaugural (fl. 12).

 2. Desse modo, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, providenciando o recolhimento das custas 

e taxas judiciárias, proporcional ao valor do imóvel objeto da ação, 

consoante disposto no artigo 292, inciso IV, do CPC, alterando-se o valor 

atribuído à causa, se necessário, assim como apresente a respectiva 

matrícula do bem, cumulado com os documentos assinalados na vestibular 

(fl. 12), sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 321 do Novo 

Código de Processo Civil.

3. Realizada a emenda no prazo assinalado, tornem-me os autos 

conclusos para análise da liminar pleiteada.

4. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136605 Nr: 2541-72.2018.811.0008

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN DA CRUZ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:5361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a exordial.

Dê-se prévia vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 45088 Nr: 1309-06.2010.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO ROMANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BOSAIPO BUENO DE 

MOARES - OAB:14.141, ANA CAROLINA SOUSA CEI - OAB:8.349, 

ANDERSON MARTINS GONÇALVES - OAB:, ANDRESSA FREITAS 

BORGES - OAB:14.639, CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - 

OAB:14848, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:11378/MT, DOUGLAS 

TADEU MAGALHÃES - OAB:14.827, FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:16.263, FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - OAB:16.524, 

GUSTAVO LIMA PARREIRA - OAB:16.203, HEVERSON DE GRANÇA 

SILVA - OAB:9.064, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270, JOAO LUCAS SOUZA PIRES - OAB:13.336, JONATHA 

CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:MT-15.461, LUCIANA JOANUCCI 

MOTTI - OAB:7832, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14.232, 

MARCO ANTONIO MARI - OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, NARA LIMA CARVALHO - OAB:5.416, RODNEY 

QUEIROZ MAX - OAB:16.272, RODRIGO MOREIRA E SILVA PINHO - 

OAB:, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259-MT, VICTOR 

BUOGO GATASS - OAB:16.533

 Vistos,

 Em observância ao disposto no v. Acórdão de fls. 156/160, e levando-se 

em consideração que a solenidade designada não se realizou ante a 

convocação deste Magistrado em curso ministrado pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante certidão acostada às fls. 

177, redesigno a audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o 

dia 20 de junho de 2018, às 16h00min(MT), consignando que incumbe(m) 

a(s) parte(s) a comunicação/intimação das testemunhas por ele(s) 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando 

a intimação do Juízo, nos termos do artigo 455, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o patrono das partes juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação (AR) e do comprovante de recebimento. 

Advertindo, desde já, que caso a testemunha arrolada não compareça a 

solenidade aprazada, será presumida desistência quanto sua oitiva, nos 

termos do artigo 455, §2°, do Novo Código de Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 10 (dez) dias para apresentação do rol de 

testemunhas a que alude o artigo 375, §4°, do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de preclusão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46579 Nr: 2745-97.2010.811.0008

 AÇÃO:  Proced imentos  Traba lh is tas->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 
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FERNANDES - OAB:MT 8.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113441 Nr: 3725-34.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMFDS, JANE CLEIDE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JACINTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 12 de Julho de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119314 Nr: 420-08.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELE DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON GUNZ DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 10 de Julho de 2018 às 13:10 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93906 Nr: 3609-96.2014.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. L. LENTE & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TABOCAS PARTICIPAÇÕES 

EMPREENDIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: bruno de assis martins - 

OAB:OAB/MG 100.246, EDUARDO PIMONT PÔSSAS - OAB:OAB/MG 

99.149, FERNANDO OLIVEIRA ASSIS - OAB:108762, GEOVANI LUIZ 

MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113571 Nr: 3826-71.2016.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMIRO MURAD SAAD NETO CIA LTDA 

EPP/COP BARRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 16554 Nr: 2047-04.2004.811.0008

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 21 de Junho de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26305 Nr: 2372-08.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DIAS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:MT 

8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54829 Nr: 1032-19.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13.423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO
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Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54541 Nr: 746-41.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHA RAMOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:289844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136700 Nr: 2603-15.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MOTO PEÇAS BRASIL EIRELI - EPP, 

ADENIR SANSAO DURAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVEST. DO SUDOESTE MT/PA - (SICRED SUDOESTE MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, 

formulado pela parte interessada, pelo que determino a intimação da parte 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, devendo atribuir 

valor à causa, que deve corresponder ao proveito econômico pretendido, 

bem como realizar o recolhimento das custas e taxas judiciárias a ela 

correspondentes, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, I, 

do Novo Código de Processo Civil.6. Realizada a emenda no prazo 

mencionado, tornem-me os autos conclusos para análise da liminar 

pleiteada.7. Em caso de inércia, certifique-se e conclusos.8. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136739 Nr: 2624-88.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA TRINDADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Cite-se o requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 4. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(art. 344, NCPC).

5. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

6. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48458 Nr: 269-52.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA LEONOR DA SILVA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93976 Nr: 3655-85.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AILTON PEREIRA TRIBUTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11.355, RODRIGO NUSS - OAB:16.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 21. Isso posto e o que mais consta dos autos, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora. 22. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, que 

deverão corresponder ao valor a que se pretendia a título de indenização, 

bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa, ficando suspensa sua exigibilidade pelo prazo de (05) cinco anos 

em decorrência da concessão do benefício da assistência gratuita, 

consoante dispõe o §2° e §3° do artigo 98 do Código de Processo Civil. 23. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102101 Nr: 2947-98.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNALDO ASNAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO SERGIO FERREIRA 

MENDES - OAB:8909/O

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 36).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 16554 Nr: 2047-04.2004.811.0008
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 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA AGOSTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que as partes postularam 

pela realização de audiência de conciliação (fl. 134-vº).

Desse modo, considerando que a nova Lei Processual Civil prima pela 

cooperação entre as partes para a solução amigável da demanda, 

determino o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca.

Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 81124 Nr: 2789-48.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANIELE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, defiro o pedido de conversão da presente ação de busca e 

apreensão em ação de execução de título executivo extrajudicial.Nos 

termos dos artigos 829, 914 e 915 do Código de Processo Civil, cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, sob pena de penhora de tantos bens quanto bastem para garantia 

da mesma (principal, juros, custas e honorários advocatícios), ou para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, opor-se à execução por meio de embargos, 

independentemente de penhora, depósito ou caução.Não efetuado o 

pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado 

de citação, proceder de imediato à penhora de bens do executado e a sua 

avaliação, lavrando o respectivo auto, dele intimando-se, na mesma 

oportunidade, o executado, conforme artigo 652, parágrafo 1º do Código 

de Processo Civil.O oficial de justiça, não encontrando o executado para 

citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a 

execução, devendo, ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o mesmo por três vezes em dias distintos, de tudo 

cerificando no mandado, nos termos do artigo 830 do diploma adjetivo 

pátrio.De logo, arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida, conforme determina o artigo 827 do Novo Código de 

Processo Civil, devendo ficar ciente o executado que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida 

pela metade, à teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 829 do 

CPC.Intime a parte exequente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, junte aos autos o comprovante do pagamento das diligências do 

oficial de justiça, sob pena de, considerando-se a petição de conversão 

como um adendo à inicial, ser reputada inepta a peça em apreço, com a 

consequente extinção do processo sem julgamento do mérito.Intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 1780 Nr: 62-44.1997.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 109970 Nr: 1699-63.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO MACHADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE MICHELE DE SOUZA ROHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT

 Vistos.

Considerando que havendo interesse de uma das partes na audiência de 

conciliação, esta é obrigatória (art. 334, §4º, I, do CPC), designo 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 10.08.2017, às 16h10min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

localizado na Rua João Custódio da Silva, nº 404, Jardim Maracanã, Barra 

do Bugres (local onde funciona o Juizado Especial, conhecido 

popularmente por “Forinho”).

Intime-se a parte autora para a audiência na pessoa de seu Advogado 

(artigo 334, § 3º, do CPC).

Nos caso em que a parte autora for assistida pela Defensoria Publica, 

intime-se pessoalmente.

Intime-se o requerido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data 

da audiência, cientificando-o de que poderá apresentar contestação nos 

casos e formas previstas no artigo 335 do CPC.

Havendo o desinteresse das partes, esta deverá requerer o cancelamento 

da audiência ora designada por petição, apresentada com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (artigo 334, § 5º, do 

CPC), caso em que, a partir do protocolo da referida petição, iniciará o 

prazo para oferecimento da contestação (artigo 335, II, do CPC).

Advirta-se as partes que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado, alertando-as, ainda, de que deverão estar 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (artigo 334, § 

8º e 9º, do CPC).

Intime-se.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 82735 Nr: 4462-76.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MATIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 133894 Nr: 916-03.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANER DOS SANTOS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 21 de Junho de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua João 

Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do Juizado 

Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48780 Nr: 507-71.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEVANIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 24467 Nr: 1013-23.2006.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA BERNARDES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVIERA - 

OAB:17.614/MT, ZILMA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:11.847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONÇALVES - 

OAB:2.933

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38433 Nr: 801-94.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA ROCHA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119943 Nr: 765-71.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE RODRIGUES BERTOLDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA LOUREIRO CABRAL - 

OAB:21472/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

4. Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no 

Fórum desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-o de que o seu 

não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, nos termos da nova 

legislação civil. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo 

para apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida 

audiência.

5. Intime-se, a parte Reclamante, para que compareça a solenidade 

aprazada.

6. Deverá constar no mandado de intimação/citação, que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 

8º, do NCPC).

7. Notifique-se o representante do Ministério Público, para que, querendo, 

compareça a audiência.

8. Expeça-se o necessário.

9. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 93974 Nr: 3653-18.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HELENO NASCIMENTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA CAMACHO - 

OAB:11.335/MT, RODRIGO NUSS - OAB:16.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 21. Isso posto e o que mais consta dos autos, RESOLVO O MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora. 22. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas do processo, que 

deverão corresponder ao valor a que se pretendia a título de indenização, 

bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da 

causa, ficando suspensa sua exigibilidade pelo prazo de (05) cinco anos 

em decorrência da concessão do benefício da assistência gratuita, 

consoante dispõe o §2° e §3° do artigo 98 do Código de Processo Civil. 23. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de praxe. P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136688 Nr: 2592-83.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMINDA DO NASCIMENTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Gomes Amado - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos...

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131731 Nr: 7522-81.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIVAN COSTA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 35 Nr: 77-62.1987.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDINA MARIA DE JESUS FILHA, WILTON 

RIBEIRO RANGEL, JOSE MARIA RIBEIRO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A, SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:MT.2269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial, pelo que, homologo, por sentença, para que surta seus efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes, extinguindo-se o presente feito, com 

julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea b, do Código 

de Processo Civil.9. Proceda-se o levantamento de eventual penhora e/ou 

constrição judicial realizada em nome da parte executada.10. Custas, se 

houver, pela executada, conforme consta no acordo entabulado.11. 

Intimem-se as partes acerca da sentença prolatada.12. Com o trânsito em 

julgado, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.13. 

Expeça-se o necessário.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5155 Nr: 1429-35.1999.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLASTRINI E PICOLOTO LTDA-ME, NERILSON 

PICOLOTO, AGNALDO POLASTRINI DA SILVA, LIDÍA DE MORAIS 

PICOLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar, via DJE, parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de mandado. Barra do Bugres-MT, 09 de maio de 

25018. Marilda Pereira Pedroso - Analista Judiciária - Mat. 7526

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 32918 Nr: 2794-46.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENVINDA DALENOGARE PIZZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46769 Nr: 2935-60.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMILIANA RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Nesta data, nos termos da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O 

REQUERIDO PARA QUE TOME CIÊNCIA DO LAUDO

 PERICIAL DE FLS. 132/134, mediante remessa dos autos, nos termos do 

convênio firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a 

Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83070 Nr: 4811-79.2012.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALESSANDRO DA SILVA LIMA, Rg: 

2002001082277, Filiação: Amaro Ramos de Lima e Lucilene Tito da Silva, 

data de nascimento: 20/10/1985, brasileiro(a), natural de Maceió-AL, 

solteiro(a), ajudante geral, Telefone 9956-6528. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos do Inquérito Policial que no dia 

17/12/2012, por volta das 08:40h, no Bar Maria Galinha, nas proximidades 

da ZBM, em Nova Olímpia-MT, o denunciado Alessandro da Silva Lima, 

tentou matar, por motivo fútil, a vítima Uelson da Silva, não se 

concretizando a empreitada criminosa por circunstâncias alheias a 

vontade do agente. Conforme restou apurado , na data dos fatos, a vítima 

encontrava-se no Bar Maria Galinha, momento em que o denunciado 

chegou , e sem dizer nada, desferiu-lhe um golpe de faca, que veio a 

acertar a vítima em seu antebraço esquerdo. Devido a agressão, a vítima, 

prezando por sua integridade física, evadiu-se da localidade, indo em 

direção a delegacia. Ainda assim, o denunciado perseguiu a vítima, 

desistindo de concretizar a conduta criminosa quando a vítima Uelson da 

Silva entrou na Delegacia de Nova Olímpia para pedir socorro. 

Posteriormente, o denunciado Alessandro da Silva Lima foi capturado por 

policiais militares, sendo levado à delegacia para aplicação das 

providências cabíveis. Ao ser interrogado, o denunciado Alessandro da 

Silva Lima confessou serem verdadeiras as imputações que lhe foram 

feitas, justificando sua conduta em razão de que a vítima teria lhe roubado 

uma bicicleta da mesma maneira, que a vítima teria sumido com R$ 45,00 

(quarenta e cinco) reais que o denunciado havia lhe dado para comprar 

entorpecentes. Qualifica-se o crime por motivo fútil, em consequência de 

que a conduta delituosa resultou de um motivo banal, em que a vítima havia 

sumido com uma bicicleta do denunciado e com o dinheiro para a compra 

de drogas, tomando o denuncisdo, uma medida desproporcional diante de 

um motivo pífio. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia 

ALESSANDRO DA SILVA LIMA, em face das duas condutas tipificadas no 

art. 121, parágrafo 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, 

requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido 

processo penal, notificando, citando o indiciado e ouvindo-se, 

oportunamente, as pessoas arroladas e prosseguindo nos demais atos 

processuais até o final da sentença condenatória.

Despacho: Autos: 4811-79.2012.811.0008 - Código: 83070.DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIAI - Verifica-se dos autos que o acusado não foi 

encontrado para ser citado, conforme certidão do Oficial de Justiça de fls. 

70, 77 e 85vº, bem como em consulta ao sistema Siel (doc. anexo) o Juízo 

não logrou êxito em localizar o endereço atualizado do acusado.Instado a 

se manifestar, o MPE pugnou pela citação por edital do acusado 

Alessandro da Silva Lima (fl. 87).II - Antes de determinar a citação por 

edital, oficie-se diretamente à Superintendência do Sistema Prisional 

solicitando informação acerca de estar o acusado preso em alguma das 

unidades prisionais do Estado (CNGC – §1° do art. 1.376).III - Em caso 

negativo a informação anterior, determina-se a citação por edital do 

acusado Alessandro da Silva Lima, com prazo de 15 (quinze) dias, 

observando-se as exigências dispostas no art. 363 do CPP.IV – Decorrido 

o prazo de presunção de conhecimento da citação e de apresentação da 

resposta sem providência pelo denunciado e estando em lugar incerto e 

não sabido o acusado Alessandro da Silva Lima fora citado por edital, e 

não compareceu para responder à acusação, nem constituiu advogado. 

Assim, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, 

SUSPENDE-SE o processo e o curso do prazo prescricional pelo tempo do 

prazo prescricional previsto para a pena máxima em abstrato cominada ao 

delito, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, ou seja, pelo 

prazo de 20 (vinte) anos, de acordo com o art. 109, inciso l do Código 

Penal.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ivete Felizardo de O. 

Carneiro, digitei.

Barra do Bugres, 10 de maio de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135478 Nr: 1828-97.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO RODRIGUES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13615

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu EDUARDO RODRIGUES RAMOS alegado preliminar, 

e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de 

junho de 2018, às 13 horas, não havendo que se falar em excesso de 

prazo porque a prisão é datada de 25 de março de 2018.

 II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 VI – Abra-se vista dos autos ao MPE para que se manifeste acerca do 

pedido de fls. 52/73.

VII – Proceda-se com a realização de exame de corpo de delito no 

acusado, conforme determinado na audiência de custódia realizada em 26 

de março de 2018.

Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 122279 Nr: 2203-35.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Silva Pinheiro - 

OAB:21180/MT, GIVANILDO GOMES - OAB:OAB/MT 12.635

 Oficie-se o Diretor da Cadeia Pública local para que promova a inserção 

do recuperando Lucas de Araújo Silva nos projetos de remição existentes 

e possíveis da unidade prisional local. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 94971 Nr: 4479-44.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL JESUINO DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 Autos: 4479-44.2014.811.0008 - Código: 94971.

DESPACHO

Excepcionalmente, acolhe-se o pedido do MPE (doc. anexo) para 

readequar a pauta. Assim, realoca-se a audiência anteriormente 

agendada, para o dia 30 de maio de 2018, às 08 horas.

Expeça-se o necessário, observando a deliberação de fl. 103.

 Intimem-se todos.
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SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 08 de maio 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 20996 Nr: 1289-88.2005.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARD, JDESB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: joão gabriel silva Tirapelle - 

OAB:10455/OAB -MT, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:MT-6105, 

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337

 Intimação para que o Douto Advogado JONAS RACHID MURAD FILHO, 

proceda a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 100505 Nr: 1953-70.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:OAB/MT 12.635, JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - OAB:MT/ 

2320, MARIA JOSE DE ANDRADE GERALDES - OAB:MT/ 2671, WALDIR 

DE CALDAS RODRIGUES - OAB:6591

 Face a juntada de manifestação do Represeante do Ministério Público às 

fls. 1807/1847,faço a intimação do advogado para ciência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 20996 Nr: 1289-88.2005.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARD, JDESB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: joão gabriel silva Tirapelle - 

OAB:10455/OAB -MT, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:MT-6105, 

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337

 Intimação para que o Douto Advogado nomeado, proceda a devolução 

dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000900-66.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CARVALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 10 de maio de 2018. Senhor(a) VALERIA 

CARVALHO DA SILVA, residente e domiciliada na Avenida Maria Arantes, 

S/N, Lote 03, Quadra 16, Bairro: Centro, Porto Estrela/MT. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO 

BUGRES Data: 12/06/2018 Hora: 15:00, no endereço ao final indicado. 

Processo: 1000900-66.2017.8.11.0008; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALERIA CARVALHO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A Parte Ré: TELEFÔNICA BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000903-21.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE OLIVEIRA AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 10 de maio de 2018. Senhor(a) EDUARDO 

OLIVEIRA AZEVEDO, residente e domiciliado a Rua Nossa Senhora 

Aparecida, 258 – Centro – Denise/MT, CEP 78380-000. A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 12/06/2018 Hora: 15:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000903-21.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDUARDO DE OLIVEIRA AZEVEDO 

Advogado do(a) REQUERENTE: EMERSON RIBEIRO ALVES - MT23093/O-O 

Parte Ré: TELEFONICA DO BRASIL S/A - VIVO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-88.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR BATISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 10 de maio de 2018. Senhor(a) JOSIMAR 

BATISTA FERREIRA, residente e domiciliado na Rua Jose Antonio de 

Farias nº 2585, Bairro Centro, Porto Estrela/MT. A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 12/06/2018 Hora: 15:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000905-88.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSIMAR BATISTA FERREIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64249 Nr: 2283-09.2013.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPLIMA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA 

LTDA-ME, JOSÉ ANTONIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca dos documentos de fls. 52/60 no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82425 Nr: 2172-20.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO OLIVEIRA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 94, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 24457 Nr: 1353-74.2002.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FERNANDES DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para que se manifeste acerca da decisão 

de fls. 298 item 3.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83194 Nr: 2674-56.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECAR DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS 

LTDA, LUIZA GABRIELLA SPULDARO SELHORST, LEOCADIA SIBELISK 

SELHORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 24subscrita pela Sra. Oficiala de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96055 Nr: 95-67.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE ANDRÉIA PINTO PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar a complementação do 

pagamento de diligência, conforme certidão de fl. 28, do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99486 Nr: 1777-57.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12.602/MT, CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83637 Nr: 2946-50.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATA ANDRADE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Autos do Processo de Código nº 83637

Vistos etc...

1. ACOLHO e adoto como ratio decidendi os fundamentos lançados na 

manifestação de f. 192 pela Ilustre representante do MPE.

2. CUMPRA-SE conforme o requerido com urgência, expedindo-se o 

necessário.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98934 Nr: 1534-16.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA ÚNICA VARA CÍVEL DA COM DE 

NORTELÂNDIA, JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDSON DA SILVA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10.186/MT

 Código nº 98934

DESPACHO

Vistos etc...

Cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo-se cópia 
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desta como mandado.

Sem prejuízo, designo o dia 08/05/2018 às 15h00min, para realização do 

ato deprecado.

Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99150 Nr: 1637-23.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT, 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO LIRA DA LUZ, RAIMUNDA DE 

OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:3.659-A

 Código nº 99150

DESPACHO

Vistos etc...

Cumpra-se conforme descrito no campo finalidade, servindo-se cópia 

desta como mandado.

Sem prejuízo, designo o dia 02/06/2018 às 17h30min, para realização do 

ato deprecado.

Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 98878 Nr: 1514-25.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL JOSÉ DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIVAN DOS REIS S. 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Código nº 98922

DECISÃO

Vistos etc...

 1. Analisando os autos, em juízo introdutório, verifico que estão 

preenchidos os requisitos indispensáveis para a formalização da 

denúncia, bem como presentes as condições gerais e específicas da 

ação penal.

2. Conforme estabelece o art. 396, caput, do Código de Processo Penal, 

não há motivos para se rejeitar liminarmente a denúncia, sendo assim, 

RECEBO a denúncia uma vez que estão presentes os requisitos do art. 41 

do CPP.

3. Cite-se a parte acusada para responder à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, devendo constar do mandado o disposto no caput, 

do art. 396-A, do Código de Processo Penal .

4. Cientifique-se a parte acusada de que caso não ofereça a resposta 

escrita, ou não constitua advogado, independentemente de nova 

conclusão, será nomeado em seu favor o(a) d. Defensor(a) Público(a) 

desta comarca para patrocinar a sua defesa em juízo, cabendo, à 

Secretaria abrir vista dos autos ao mesmo para que o faça em seu nome.

5. Na citação por edital, uma vez superado o prazo legal, em sendo de 

caso de incidência do artigo 366 do CPP, certifique e à imediata conclusão 

mediante correta e específica triagem (Prov. 11/11/CGJ).

6. A certidão de antecedentes criminais (CAC) e a folha de antecedentes 

do autor do fato (FAC), deverão ser providenciadas diretamente pelo 

Ministério Público, conforme determinação da Corregedoria Geral de 

Justiça do colendo TJMT;

7. Defiro cota ministerial.

8. Observe-se o art. 1º. Do Provimento Nº 19/2012 – CGJ, disponibilizado 

no DJE nº 8840, de 28/06/2012), segundo o qual:

 " 7.5.1 – Ao receber a denúncia ou a queixa-crime, o Juiz determinará:

I – A citação do réu ou do querelado, para responder a acusação, na 

forma dos arts. 396 e ss, do Código de Processo Pena;.

II – revogado;

III – a solicitação de informações sobre os antecedentes do acusado ou 

querelado ao Juízo do lugar de sua residência, à Superintendência do 

Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto 

de Identificação do Estado e consulta ao Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC), se devidamente comprovado pelo Ministério Público ou 

Querelante a impossibilidade de fazê-lo quando do oferecimento da 

denúncia ou queixa-crime."

IV – a comunicação do recebimento da denúncia ou da queixa-crime ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à 

delegaciade polícia de onde se originou o inquérito, bem como a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).” (item 7.5.1, III, da CNGC)”

9. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência.

10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94897 Nr: 4694-83.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, PAULA CRISTINA 

CARREIRA DE SOUZA RAMOS - OAB:9.989/MT, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 Autos do Processo de Código nº 94897

Vistos.

ACOLHO e adoto como ratio decidendi os fundamentos lançados na 

manifestação de fl. 88 pela Ilustre representante do MPE.

Com o retorno da carta precatória manifestasse as partes.

CUMPRA-SE conforme o requerido com urgência, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 27676 Nr: 1111-08.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - 

CIAPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Código nº 27676

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

2. Procedam as alterações necessárias.

3. Intime-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94078 Nr: 4229-74.2017.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO FOLMER, ROSANGELA KLEIN FOLMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7591-B, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 Código nº 94078

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Sendo tempestiva a interposição, recebo os presentes embargos, sem 

efeito suspensivo, por não vislumbrar presentes os requisitos exigidos no 

§ 1º, do art. 919 do CPC.
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2. Cite-se o embargado, para que, querendo, impugne os embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I do CPC.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39906 Nr: 162-42.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 Código nº 39906

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. O requerente impugna o rol de testemunha do requerido aduzindo a 

intempestividade da apresentação.

2. Ocorre que o prazo estipulado é meramente processual, não restando 

qualquer prejuízo a parte adversa.

3. Dessa forma, defiro a produção da prova pretendida.

4. Depreque-se para a produção da prova testemunhal requerida à fl.164.

5. Em seguida, manifestem as partes em 05 dias e façam os autos 

conclusos para sentença.

6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT,14 de março de 2018.

PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64017 Nr: 2044-05.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFEP, NEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES F. DE 

ANDRADE - OAB:15.154/MT, JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO - 

OAB:15.343/MT

 Código nº 64017

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

2. Procedam as alterações necessárias.

3. Intime-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39500 Nr: 2853-63.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. COMÉRCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTÍVEL 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VICENTE SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Código nº 39500

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Intime-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de que 

promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 27676 Nr: 1111-08.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - 

CIAPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:142.452/SP

 52258748 - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO. ART. 1022, DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE.REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 

PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. Ainda que para fins de 

prequestionamento, o recurso de embargos declaratórios deve trazer 

explícita a ocorrência de um dos vícios de que trata o art. 1.022, do novo 

código de processo civil; ausente qualquer um deles, o desprovimento se 

impõe. (TJMT; ED 87639/2015; Capital; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; 

Julg. 12/04/2016; DJMT 18/04/2016; Pág. 38).Com essas considerações, 

não acolho os presentes embargos. Sem custas e honorários.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gabriel da Silveira Matos

 Cod. Proc.: 39500 Nr: 2853-63.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. COMÉRCIO E TRANSPORTES DE COMBUSTÍVEL 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VICENTE SARTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA BIAVA 

DE PAIVA - OAB:11460/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos,

Nomeio o Defensor Público como curador especial da parte ré revel citada 

por edital (art. 72, II do CPC), devendo então ser ele intimado para 

embargos monitórios no prazo 30 (trinta) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75882 Nr: 2683-52.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DOS SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 2683-52.2015.811.0050 (Código 75882)

Autor: Ministério Público

Réu: Jefferson dos Santos Barbosa

Vistos.

Sendo certo que o acusado não apresentou teses de absolvição sumária 

(f. 52), entendo por bem que no decorrer da instrução processual poderá 

ser formada a convicção deste Juízo.

Por outro lado, consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a 

denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a 

necessidade de confirmação do recebimento da denúncia havido outrora, 

determinando prosseguimento da ação penal.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

_ _ _ _ _ _ _ _ 0 4 _ _ _ _ / _ _ _ 1 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ / 2 0 1 8 ,  à s 

_______13___h____30_____min, oportunidade em que serão ouvidas as 

vítimas, inquiridas as testemunhas de acusação e defesa, bem como 

procedido ao interrogatório do acusado na sala de audiência deste Juízo.

Intimem-se as testemunhas e requisitem-se as que forem militares e/ou 

servidores públicos.
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Intime-se o acusado e seu(s) defensor(es).

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis(MT), 23 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94547 Nr: 4505-08.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLAN DA COSTA SILVA, BRUNA BENITES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 4505-08.2017.811.0050 (Código 94547)

Autor: Ministério Público

Réus: Darlan da Costa Silva e Bruna Benites de Oliveira

Vistos.

Sendo certo que os acusados não apresentaram teses de absolvição 

sumária (f. 66-67), entendo por bem que no decorrer da instrução 

processual poderá ser formada a convicção deste Juízo.

Por outro lado, consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a 

denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a 

necessidade de confirmação do recebimento da denúncia havido outrora, 

determinando prosseguimento da ação penal.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

_ _ _ _ _ _ 0 4 _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ 1 0 _ _ _ _ _ _ / 2 0 1 8 ,  à s 

_______14___h__30_______min, oportunidade em que serão inquiridas 

as testemunhas de acusação e defesa na sala de audiência deste Juízo.

No que tange aos interrogatórios dos acusados, de se ver que o órgão 

ministerial apresentou proposta de suspensão condicional do processo 

apenas ao acusado Darlan da Costa Silva (f. 01-04).

Nesse ínterim, defiro parcialmente o pleito da Defesa (f. 66-67) e determino 

a expedição de carta precatória ao Juízo Criminal da Comarca de Barra do 

Bugres/MT, para realização de audiência com o acusado Darlan a fim de 

que este manifeste se aceita ou não a proposta do sursis processual.

Em caso positivo, poderá o Juízo Deprecado fiscalizar as condições que 

lhe foram impostas visando ao cumprimento da suspensão condicional do 

processo pelo acusado naquela Comarca, no bojo da missiva a ser 

expedida pela Secretaria deste Juízo.

Por outro lado, expeça-se carta precatória ao Juízo Criminal da Comarca 

de Barra do Bugres/MT para realização do interrogatório da acusada 

Bruna Benites de Oliveira, que deverá ser realizado de acordo com a 

pauta daquele Juízo, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Expedidas as missivas, intime-se a Defensoria Pública desta Comarca, 

conforme preconiza a Súmula nº 273 do STJ .

Intimem-se as testemunhas e requisitem-se as que forem militares e/ou 

servidores públicos.

Intime-se os acusados e seu(s) defensor(es).

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis(MT), 23 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94550 Nr: 4508-60.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIQUE GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT, HELOIZIO OLIVEIRA 

SILVA - OAB:21.011/MT

 Autos n° 4508-60.2017.811.0050 (Código 94550)

Autor: Ministério Público

Réu: Caique Gomes de Souza

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual contra os 

acusados Caique Gomes de Souza e Rodrigo Schommer, pela prática, em 

tese, do delito previsto no artigo 16, caput, e parágrafo único, inciso III, da 

Lei nº 10.826/2003.

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ACUSADO RODRIGO

Por ocasião do oferecimento da exordial acusatória, a douta representante 

do Parquet pugnou pela extinção da punibilidade do acusado Rodrigo 

Schommer em virtude de seu falecimento (f. 03-04).

Como se vê, a certidão de óbito aportada à f. 57 comprova a pretensão do 

órgão ministerial, não havendo plausibilidade jurídica ao processamento 

dos autos contra o acusado retrocitado.

Assim, necessário se faz o reconhecimento, como de fato reconheço, da 

morte do acusado Rodrigo Schommer, calcada na certidão de óbito 

lavrada pelo Cartório de Registro Civil desta Comarca (f. 57), e com fulcro 

no artigo 107, inciso I do Código Penal c/c artigo 61 do Código de Processo 

Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado retrocitado, 

determinando a extinção do feito em seu desfavor.

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO CAIQUE

Sendo certo que o acusado não apresentou tese de absolvição sumária 

(f. 67), entendo por bem que no decorrer da instrução processual poderá 

ser formada a convicção deste Juízo.

Por outro lado, consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a 

denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a 

necessidade de confirmação do recebimento da denúncia havido outrora, 

determinando prosseguimento da ação penal.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

_ _ _ _ _ _ _ _ 0 4 _ _ _ _ / _ _ _ _ 1 0 _ _ _ _ _ _ _ _ / 2 0 1 8 ,  à s 

_______16___h___30______min, oportunidade em que serão inquiridas 

as testemunhas de acusação e defesa, bem como procedido ao 

interrogatório do acusado na sala de audiência deste Juízo.

Intimem-se as testemunhas e requisitem-se as que forem militares e/ou 

servidores públicos.

Intime-se o acusado e seu(s) defensor(es).

 Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado esta decisão concernente à extinção da punibilidade 

do acusado Rodrigo Schommer, certifique-se nos autos e procedam-se às 

comunicações necessárias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis(MT), 23 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74334 Nr: 1716-07.2015.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, RECEBO a denúncia, por estarem presentes os indícios 

da autoria e materialidade do delito e designo audiência de instrução e 

ju lgamento para o d ia ____27_/____09__/__2018,  às 

___15___h___30___min, a ser realizada na sala de audiências deste 

Juízo, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de representante da 

Defensoria Pública. Cite-se e intime-se, via edital, a acusada, eis que o seu 

paradeiro é incerto. Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa 

e o defensor da ré. Requisitem-se as testemunhas que são militares e/ou 

servidores públicos.Havendo testemunhas “fora da terra”, determino, 

desde já, a expedição de carta precatória para inquirição no Juízo da 

Comarca de seus respectivos domicílios, intimando-se a douta defesa 

sobre a expedição (Sumula 273, STJ).Cientifique-se o representante do 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas 

de estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 23 de abril de 2018.Cláudia Anffe 

Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95328 Nr: 4932-05.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILON DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 4932-05.2017.811.0050 (Código 95328)

Autor: Ministério Público

Réu: Adilon de Souza Silva

Vistos.

Sendo certo que o acusado não apresentou tese de absolvição sumária 

(f. 67), entendo por bem que no decorrer da instrução processual poderá 

ser formada a convicção deste Juízo.

Por outro lado, consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a 

denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a 

necessidade de confirmação do recebimento da denúncia havido outrora, 

determinando prosseguimento da ação penal.

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

_ _ _ _ _ _ _ 2 7 _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ 0 9 _ _ _ _ _ / 2 0 1 8 ,  à s 

_______17___h__30______min, oportunidade em que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa, bem como procedido ao 

interrogatório do acusado na sala de audiência deste Juízo.

Intimem-se as testemunhas e requisitem-se as que forem militares e/ou 

servidores públicos.

Intime-se o acusado e seu(s) defensor(es).

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis(MT), 23 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78466 Nr: 4301-32.2015.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRITON JOVENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 4301-32.2015.811.0050 (Código 78466)

Autor: Ministério Público

Réu: Jairiton Jovencio da Silva

Vistos.

Sendo certo que o acusado não apresentou tese de absolvição sumária 

(f. 58), entendo por bem que no decorrer da instrução processual poderá 

ser formada a convicção deste Juízo.

Por outro lado, consta nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a 

denotar a existência do fumus boni juris, havendo, portanto, a 

necessidade de confirmação do recebimento da denúncia havido outrora, 

determinando prosseguimento da ação penal.

Assim, considerando que o órgão ministerial apresentou proposta de 

suspensão condicional do processo ao acusado (f. 33-34), designo 

audiência de suspensão condicional para o dia ____27__/__09__/2018, às 

______16__h____30____min, que será realizada na sala de audiência 

deste Juízo.

Intime-se o acusado e seu(s) defensor(es).

 Notifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis(MT), 23 de abril de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83683 Nr: 2974-18.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE BISPO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos n° 2974-18.2016.811.0050 (Cód. 83683)

Reeducando: Elizete Bispo da Cruz Paula

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 107.

Assim, designo audiência de just i f icação para o dia 

_ _ _ _ _ 2 3 _ _ _ _ / _ _ _ _ 0 8 _ _ _ _ _ / 2 0 1 8 ,  à s 

______13______h___30________min.

Antes da realização da solenidade designada, a Senhora Gestora 

Judiciária deverá certificar nos autos a quantidade de parcelas quitadas 

pela recuperanda.

 Intime-se a recuperanda e seu defensor, atentando-se a Secretaria 

quanto ao último endereço indicado nos autos.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 8 de maio de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96644 Nr: 475-90.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NILTON DA SILVA MARANHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Autos nº 475-90.2018.811.0050 (Código 96644)

Recuperando: Jose Nilton da Silva Maranhão

Vistos.

Cuida-se de guia executiva de pena privativa de liberdade em que figura 

como recuperando José Nilton da Silva Maranhão, condenado à pena de 4 

(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 

pela prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c art. 226, inciso II, c/c 

art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Assim, designo audiência admonitória para o _____03_/____07____/2018, 

às _________15_h__00_____min, que se realizará na sala de audiências 

deste Juízo.

Considerando que o recuperando possuía defensor dativo nomeado na 

ação penal que originou a presente guia (f. 07 e 21), nomeio, desde já, a 

Defensoria Pública desta Comarca para promover a defesa do 

recuperando nestes autos.

Intime-se o recuperando e seu defensor.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 8 de maio de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70733 Nr: 3771-62.2014.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ BACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Autos n° 3771-62.2014.811.0050 (Cód. 83683)

Reeducando: Celso Luiz Bach

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 102.

Assim, designo audiência de just i f icação para o dia 

_ _ _ _ _ 0 3 _ _ _ _ / _ _ _ _ _ 0 7 _ _ _ _ / 2 0 1 8 ,  à s 

_________14___h__30_________min.

Intime-se o recuperando e seu advogado constituído, atentando-se a 

Secretaria quanto ao último endereço indicado nos autos.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 8 de maio de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99021 Nr: 1577-50.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLIVERSO BETTIM BIANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20.381/MT, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, visto que presentes os seus requisitos legais.

Tendo em vista o interesse da parte autora, designo audiência de 

conciliação para o dia __13__ de ________08____ de 2.018, às 

__09___h_30____min., a ser realizada pela Conciliadora dessa comarca, 

na Sala de Audiências da Segunda Vara, devendo o réu ser citado, nos 

termos do art. 334, “caput” e o autor intimado nos termos do art. 334, §3º, 

ambos do CPC.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

terá o réu prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, para apresentar 

contestação, na forma do art. 335, CPC, sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Cite-se.

Intime-se.

Defiro os benefícios da AJG.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99016 Nr: 1574-95.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO LUÍS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20.381/MT, MAURÍCIO MONTAGNER - OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial, visto que presentes os seus requisitos legais.

Tendo em vista o interesse da parte autora, designo audiência de 

conciliação para o dia __13__ de ____08________ de 2.018, às 

__09___h___00__min., a ser realizada pela Conciliadora dessa comarca, 

na Sala de Audiências da Segunda Vara, devendo o réu ser citado, nos 

termos do art. 334, “caput” e o autor intimado nos termos do art. 334, §3º, 

ambos do CPC.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

terá o réu prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, para apresentar 

contestação, na forma do art. 335, CPC, sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Cite-se.

Intime-se.

Defiro os benefícios da AJG.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95792 Nr: 5207-51.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 Autos n° 5207-51.2017.811.0050 (Cód. 95792)

Autor: Delegacia de Policia de Campo Novo do Parecis/MT

Indiciada: Sandro Ariel Andrade Minella

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de f. 21.

Assim, solicite-se ao Juízo da Vara da Infância e Juventude desta 

Comarca cópia dos autos do pedido de providência/medida de proteção 

que ensejou o acolhimento da menor Fany Ester de Andrade na Casa Lar, 

no qual deve existir o estudo psicossocial e PIA para verificar se a vítima 

alterou sua versão sobre os fatos investigados no presente inquérito 

policial.

Com a juntada, dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 20 de março de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93422 Nr: 3844-29.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ARAUJO DA SILVA, ROBSON 

TAVARES SANTANA, ERICA SANTOS DA SILVA, ALISSON VINICIUS 

ALVES, RAILENE BATISTA ALVES, JEFERSON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT, MARCO ANTONIO 

MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Vistos.

Considerando a procuração de f. 213 e, com fulcro no art. 265 do Código 

de Processo Penal, proceda-se à intimação da defesa constituída do réu, 

via DJE, para que apresente memoriais no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de multa que, desde logo, em caso de inércia, ocasião em que fixo 

em 10 (dez) salários mínimos.

 Persistindo a inércia, oficie-se à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa e, ao mesmo tempo, intime-se o acusado para 

constituição de novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias.

 Inerte também o acusado, intime-se a Defensoria Pública para apresentar 

resposta à acusação no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71581 Nr: 140-76.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE CORBELINO LACCAL 

DA SILVA - OAB:MT-9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 90739 Nr: 2270-68.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 502 de 1154



SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71872 Nr: 308-78.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA FERNANDES BORNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte AUTORA, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60942 Nr: 1946-54.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIDE MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91235 Nr: 2555-61.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILVONEI ADILIO FERON, ROSA OLGA FERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 92967 Nr: 3561-06.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA NUNES DO AMARAL OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO DE JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82650 Nr: 2311-69.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURLAN MARCHIO REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, DEVAIR MARCHIO JUNIOR, REGINA FURLAN 

MARCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 21905 Nr: 2188-23.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SCHIMITH, MARCELINA DE SOUZA 

FERREZ SCHIMITH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192, DIEGO ALVES CORRÊA BERNARDI. - OAB:15.735/MT, 

RODOLFO CORREA DA COSTA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 82734 Nr: 2375-79.2016.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS VERNER KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO DE MILITE - 

OAB:205761, MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - OAB:144880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18.293/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte EXECUTADA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo LEGAL, para que querendo, ofereça 

embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89266 Nr: 1354-34.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKUS & DIAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77161 Nr: 3489-87.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAYR KENKITI NAKAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DI DOMENICO E TESSEER LTDA ME - GP 

TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95560 Nr: 5050-78.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE FLAUSINO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95655 Nr: 5101-89.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÍDIO GRIEP FENNER, ADAM FENNER, ERCI 

MARIA FENNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 80172 Nr: 872-23.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSOM MAURO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99494 Nr: 1779-27.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 6ª VARA CÍVEL DE CAMPO GRANDE/MS, ESPOLIO DE 

PEDRO LUIZ MANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE AFONSO CASARIN, ADRIANO 

CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NAVARRO DIAS - 

OAB:MS/ 4667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISO GUEDES NETO - 

OAB:MS 9.827, PAULO EDUARDO DA ROCHA - OAB:MS 22714, 

RICARDO TRAD FILHO - OAB:MS 7285
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 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93122 Nr: 3659-88.2017.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA, 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME CAMARGO NOGUEIRA, NILCE MINUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:8047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85727 Nr: 4227-41.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WASHINGTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89780 Nr: 1642-79.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VISANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO LEAL DE QUEIROZ 

NETO - OAB:14914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 40306 Nr: 560-86.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAOMI RIBEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, André Newton de Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 81940 Nr: 1906-33.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE de ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 89112 Nr: 1259-04.2017.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85522 Nr: 4073-23.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 505 de 1154



 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 93304 Nr: 3775-94.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERTILIZANTES 

CAMPOS NOVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 10790 Nr: 911-74.2003.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão acostada 

em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 78514 Nr: 4337-74.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Ramalho de Oliveira, Cláudia Inês 

Marques Morais de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-59.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAN DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000269-59.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil, especificamente quanto apresentação do 

comprovante de residência em nome do reclamante, podendo ser o 

contrato de aluguel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Campo Novo do Parecis (MT),Quinta-feira, 10 de Maio de 

2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-44.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVAN DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000270-44.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do 

Código de Processo Civil, especificamente quanto apresentação do 

comprovante de residência em nome do reclamante, podendo ser o 

contrato de aluguel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Campo Novo do Parecis (MT),Quinta-feira, 10 de Maio de 

2018. NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000450-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX OAB - MT0006131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000450-57.2018.8.11.0051 Execução Decisão. Vistos etc. A 

Exequente, logo na inicial da presente execução, aduziu pedido 

acautelatório de sequestro, a ser operado mediante a apreensão dos 

utilitários oferecidos em garantia pignoratícia, embasada numa suposta 

tentativa do Executado de desviar assim o produto prometido no contrato 

como os bens de garantia. Aduziu, então, o pedido de sequestro, nos 

termos do art. 799, VIII, do Novo Código de Processo Civil, como alternativa 
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à garantia supostamente desfeita pela ação dos Executados. Como se 

sabe, a exemplo do que já autorizava o diploma anterior (art. 615, III, do 

CPC), o atual Código de Processo Civil admite o pedido acautelatório 

incidental, seja genericamente, como se infere da regra do art. 294, 

parágrafo único, seja especificamente na execução, agora nos termos do 

aludido art. 799, VIII. A tutela provisória cautelar, de urgência, será 

concedida quando observados os requisitos da probabilidade do direito e 

do risco ao resultado útil do processo. Assim está no art. 300 do NCPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Aliás, a medida acautelatória de sequestro, tal 

como a pedida pela Exequente, é das poucas a que se referiu o legislador. 

No atual diploma, preferiu-se a alusão genérica ao que antes se 

denominava “poder geral de cautela” à especificação detalhada de várias 

medidas de proteção do processo. Veja: “Art. 301. A tutela de urgência de 

natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Seja como for, 

fato é que, à semelhança do que já ocorria sob a égide da legislação 

processual revogada, o deferimento do pedido acautelatório continua a 

depender da probabilidade do direito e do risco à eficácia do processo. A 

função acautelatória, então, é simplesmente a de assegurar a manutenção 

de um atual estado de coisas necessário à eficácia de alguma pretensão 

judicial. Impõe-se, então, verificar a existência, no caso em tela, desses 

dois requisitos para a concessão da cautela incidental. Tratando-se de 

execução, a tendência é que o requisito da “probabilidade do direito” se 

atenda pela simples verificação da idoneidade formal do título executivo de 

que não prescinde a ação expropriatória. Nestes autos, o Instrumento 

Particular de Confissão de Dívida com Garantia de Penhor Agrícola e 

Outras Avenças, ao menos no presente momento processual, serve para 

demonstrar a existência do crédito pleiteado pela Exequente. Atendido o 

primeiro requisito, passa-se à análise da situação de risco descrita pela 

Exequente. Como relatado, logo na inicial, veio a Exequente aos autos para 

alegar situação de risco autorizadora da medida acautelatória. É que, 

segundo a Credora, o Executado, que já não depositou o produto 

prometido no título executivo, haveria de adotar também as medidas 

necessárias a impedir a realização da garantia. Dúvida não há acerca da 

idoneidade do argumento da Exequente quanto à entrega do produto 

ajustado. Tratando-se de produto rural, a ser colhido em data específica, 

nas hipóteses de contrato que preveja a entrega do produto ao credor, o 

comum é que o depósito se faça ao longo da colheita ou não se faça mais. 

A simples mora do Executado, então, autoriza a presunção de que, nesta 

safra, não será realizado mais o pagamento, mediante a entrega do 

produto. Entretanto, como se nota do título executivo, a obrigação 

principal, ao que parece de impossível cumprimento neste momento – 

salvo se o Executado resolver pela quitação da dívida mediante 

pagamento em dinheiro, tal como o autoriza o aludido contrato –, foi 

garantida por penhor agrícola. À partida, não se reconhece a incidência da 

regra do art. 1.433, I, do NCC, a conferir direito ao credor pignoratício à 

posse da coisa empenhada. É que, tratando-se de penhor rural, desde a 

Lei 492/32, mais precisamente por seu art. 1º, parte final, atribui-se ao 

próprio devedor o encargo do depósito do bem da garantia. Não por outro 

motivo, aliás, o art. 1.441 do NCC, ao dispor especificamente sobre o 

penhor rural, confere o direito ao credor de apenas verificar o estado das 

coisas empenhadas, presumindo, assim, a manutenção da posse direta do 

bem da garantia com o devedor. Presume-se que a Cláusula Quarta do 

Contrato apresentado na inicial, ao autorizar, no item 4.3, a posse do 

Devedor sobre os bens da garantia, não tenha feito coisa diversa senão 

reconhecer essa particularidade do penhor rural. Nada impede, porém, 

que, em sendo identificado o risco de desvio também da coisa empenhada, 

acolha-se o pedido acautelatório feito pela Exequente, não por força do 

art. 1.441 do NCC, mas, mais corretamente, por autorização do art. 300 do 

NCPC. No ponto, não se nota, na inicial, nenhuma circunstância concreta 

capaz de corroborar a existência do risco mencionado pela Exequente. A 

possibilidade de desvio foi alegada abstratamente, sem nenhum elemento 

capaz de conferir alguma concretude ao risco afirmado. Assim, se bem 

observado o fundamento alegado pela Exequente, nota-se ali mero juízo 

de probabilidade, decorrente mais de simples hipótese teórica do que de 

fatos certos e determinados. Consequentemente, não se atende aos 

requisitos legais autorizadores da tutela de urgência pleiteada pela 

Exequente. Decido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido cautelar feito 

incidentalmente pela Exequente. CITE-SE o Executado para que, em 15 

(quinze) dias, satisfaça a obrigação constante do título, entregando o 

produto já individualizado, ou apresentem embargos. Não havendo 

pagamento, EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão do produto, 

cabendo à Exequente informar o local em que houver de ser cumprido. 

FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, reduzidos à metade em caso de pronto pagamento, conforme 

previsão do art. 827, § 1º, do NCPC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 10 de maio de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000436-73.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

OPORTUNA SERVICOS E TERCERIZACOES LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)
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COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE 

SORRISO - COOPSERV S (IMPETRADO)

LEILA GUBERT (IMPETRADO)

FABIO SCHROETER (IMPETRADO)
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ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000436-73.2018.8.11.0051 Mandado de Segurança Decisão. 

Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Oportuna 

Serviços e Terceirizações LTDA - ME, devidamente qualificada, contra ato 

supostamente ilegal e arbitrário praticado pela Sr. LEILA GUBERT, na 

função de pregoeira e, pelo PREFEITO DE CAMPO VERDE, ambos 

igualmente qualificados, incluindo, ainda, como litisconsorte necessário, a 

Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviços - COOPSERVS. 

Para tanto, aduz, em síntese, que a Cooperativa COOPSERV teria se 

sagrado vencedora na contratação de vários itens do edital publicado. 

Ainda segundo a Impetrante, a ilegalidade residiria no fato de que a 

concorrência licitatória por cooperativa de trabalho representaria risco ao 

princípio da igualdade, legalidade e economicidade. Isso porque, as 

cooperativas estariam desvinculadas de cumprirem com diversos 

encargos trabalhistas e previdenciários, além de que a cooperativa 

vencedora, na verdade, se prestaria a tão somente servir como 

intermediária de fornecimento de mão de obra subordinada, o que iria de 

encontro à própria razão de ser das cooperativas. É o relatório. 

Fundamento e decido. Como se sabe, o deferimento liminar da segurança 

depende da apresentação, pelo impetrante, de fundamento relevante. A 

regra é a do art. 7º, III, da Lei 12.016/09: “Art. 7º. Ao despachar a inicial, o 

juiz ordenará: (…) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, 

quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir 

do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica.” No caso dos autos, porém, não se 

visualiza, ao menos não no presente momento processual, o fundamento 

relevante autorizador da concessão imediata do pedido da Impetrante. É 

que, nos termos art. 37, XXI, da Constituição Federal, o qual está 

insculpido o princípio da igualdade, ressalta-se a vedação da 

administração pública em criar condições que impliquem preferência em 

favor de determinados licitantes em detrimento dos demais. Em razão 

mesmo da preservação e aplicação de tal normativa, é que se permite o 

ingresso das cooperativas como participantes de procedimento licitatório, 

como se observa no art. 3º, § 1º, I, da Lei 8.666/93: “Art. 3o A licitação 

destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. § 1o É vedado aos 

agentes públicos: I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 507 de 1154



circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da 

Lei no8.248, de 23 de outubro de 1991” Mesma garantia é encontrada no 

art. 10, § 2º, da Lei 12690/2012: “Art. 10. A Cooperativa de Trabalho 

poderá adotar por objeto social qualquer gênero de serviço, operação ou 

atividade, desde que previsto no seu Estatuto Social. § 2o A Cooperativa 

de Trabalho não poderá ser impedida de participar de procedimentos de 

licitação pública que tenham por escopo os mesmos serviços, operações 

e atividades previstas em seu objeto social.” Além disso, há que se 

ressaltar ainda a proteção dada às cooperativas durante o processo 

licitatório, quando se garante a tais instituições os mesmos benefícios 

concedidos às microempresas e empresas de pequeno porte: “Art. 34. 

Aplica-se às sociedades cooperativas que tenham auferido, no 

ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do 

caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, 

nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados, o disposto nos 

Capítulos V a X, na Seção IV do Capítulo XI, e no Capítulo XII da referida 

Lei Complementar.” No ponto, ainda, cita-se o entendimento bem apontado 

por Maria Sylvia Zanella Di Pietro na Obra Direito Administrativo, 25ª 

edição: “(...) todos os licitantes devem ser tratados igualmente, em termos 

de direitos e obrigações, devendo a Administração, em suas decisões, 

pautar-se por critérios objetivos, sem levar em consideração as condições 

pessoais do licitante ou as vantagens por ele oferecidas, salvo as 

expressamente previstas na lei ou no instrumento convocatório.” No 

entanto, ressalte-se que às cooperativas recaem certas limitações, como 

a impossibilidade de fornecimento de mão de obra essencial ao tomador do 

serviço, bem como garantir a observância dos princípios afeitos às 

cooperativas de trabalho. Dessa forma, não poderá a cooperativa servir 

como mera intermediária de fornecimento de mão de obra, bem como de 

prestar serviços com relação de subordinação com o tomador do serviço. 

Ao contrário do alegado na inicial, não se vislumbra, de plano, a 

ocorrência de qualquer dessas situações limitadoras, o que impede a 

concessão da liminar pleiteada. Além disso, o pretenso impedimento 

judicial que recairia contra a cooperativa na verdade diz respeito a fato 

isolado que teria ocorrido no município de Sinop – MT, não havendo, a 

princípio, qualquer ligação com a licitação realizada no município de Campo 

Verde – MT. É o que se infere da decisão emanada na ação civil pública nº 

0001477-87.2017.5.23.0037: “Quanto à COOPERATIVA DE TRABALHO 

DOS PRESTADORES DE SERVICOS - COOPSERV'S, abster-se de fornecer 

mão de obra de trabalhadores - caracterizada quando presentes 

requisitos da relação de emprego e/ou quando não observados os 

princípios do cooperativismo - a terceiros, para o exercício de quaisquer 

atividades, sejam de meio, acessórias, permanentes, essenciais, inerentes 

ou finalísticas das tomadoras, nos termos do art. 5º da Lei 12.690/2012;” 

De fato, ao contrário da leitura dada pela Impetrante, percebe-se que o 

órgão julgador da citada ação civil pública, limitou a proibição de 

contratação somente nos casos em que presentes requisitos da relação 

de emprego e/ou quando não observados os princípios do cooperativismo. 

Analisando-se os autos, não se vislumbra, de plano, a ocorrência de 

qualquer das situações impeditivas de contratação descritas. Por certo, se 

caso realmente existentes, tais condições somente poderão ser bem 

observadas após a instauração do contraditório, o que impede, por si só, 

o deferimento da liminar pleiteada. Decido. Isso posto, INDEFIRO o pedido 

liminar aduzido pela Impetrante. NOTIFIQUEM-SE as Autoridades 

impetradas a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as 

informações que julgar necessárias, na forma do art. 7º, I, da Lei 

12.016/09. Da mesma forma, ENCAMINHE-SE cópia da inicial ao Procurador 

do Município de Campo Verde/MT, dando-lhe ciência do feito. Por outro 

lado, DEFIRO a inclusão da COOPERSERV como litisconsorte passiva 

necessária à lide. Para tanto, CITE-SE a litisconsorte no endereço 

declinado na inicial, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste também 

as informações que julgar necessárias. O Sr. Gestor deverá promover a 

juntada de cópia autêntica dos ofícios endereçados às Autoridades 

Coatoras e ao seu órgão de representação judicial, depois juntando os 

respectivos comprovantes de entrega. Após, ABRA-SE vista dos autos ao 

ilustre Promotor de Justiça, para que aponha seu parecer no prazo de 10 

(dez) dias, conforme art. 12 da Lei 12.016/09. Por fim, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 10 de maio de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)
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BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Dados do processo: 

Processo: 1000428-96.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[BANCÁRIOS, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: SIRLEY GONCALVES DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: 

BANCO DO BRASIL S.A O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada para o dia 25 de junho de 2018, às 15h50min, 

devendo a parte comparecer no Nucleo de Conciliação desta Comarca, 

sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 334, §8º, do NCPC) CAMPO VERDE , 10 de maio de 2018. 

Atenciosamente. GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 1, JARDIM CAMPO REAL 

II CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 34192418

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70075 Nr: 2955-82.2011.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C R Supermercados Ltda Me, Carmen Cleusa 

Wiegert, Paulo Leonel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C R SUPERMERCADOS LTDA ME, CNPJ: 

10628784000231, atualmente em local incerto e não sabido CARMEN 

CLEUSA WIEGERT, Cpf: 42002370168, brasileiro(a), empresária e 

atualmente em local incerto e não sabido PAULO LEONEL, Cpf: 

58168133153, brasileiro(a), empresário. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se Ação de Execução de Título Executivo 

Extrajudicial ajuizada em desfavor CR SUPERMERCADOS LTDA – ME, 

CARMEN CLEUSA WIEGERT e PAULO LEONEL, por força do Contrato de 

Empréstimo/Abertura de Crédito em Conta Corrente nº 558305223, o 

banco concedeu às requeridas um crédito no valor de R$ 96.769,02 

(noventa e seis mil setecentos e sessenta e nove reais e dois centavos), 

ficando pactuado o vencimento do referido contrato para o dia 06/10/2010. 

Contudo as requeridas não cumpriram com suas obrigações e deixaram 

de efetuar o pagamento no vencimento acordado. Deste modo, o autor 

ajuizou a presente ação de execução na tentativa de receber seu crédito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81981 Nr: 1831-59.2014.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Valnei Luiz Gueno, Fernanda Cristine Rabelo Gueno, 

Umberto João Gueno, Valdemiro Gueno - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Luiz Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Lunardelli - 

OAB:13892

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação é tempestivo, razão pela 

qual, tendo em vista a prescindibilidade do Juízo de Admissibilidade pelo 

Juízo "A Quo", segundo os ditames do Código de Processo Civil de 2015, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE RECORRIDA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16548 Nr: 2466-21.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aeroprest Comércio de Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda, Suely 

Terezinha de Sá Costa, Fabiano Costa Teruel, Claudia Beatriz Zamecki 

Teruel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Leite Duarte - 

OAB:45646/GO, Raphael Godinho Pereira - OAB:23557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado de avaliação, conforme preceitua 

a tabela, devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do 

Tribunal de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia 

"on line" (diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar 

nos autos o pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16548 Nr: 2466-21.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aeroprest Comércio de Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda, Suely 

Terezinha de Sá Costa, Fabiano Costa Teruel, Claudia Beatriz Zamecki 

Teruel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Leite Duarte - 

OAB:45646/GO, Raphael Godinho Pereira - OAB:23557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Autos n° 2466-21.2006.811.0051 - 16548

Execução

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de p. 157/158 para determinar a penhora do bem imóvel 

indicado pelo Exequente.

 Na forma do art. 838 e 839 do Novo Código de Processo Civil, LAVRE-SE 

termo de penhora. Sem prejuízo, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do 

imóvel, intimando-se o Executado, informando-os da constrição e da 

avaliação feita.

Caberá ao Exequente providenciar a averbação da penhora na matrícula 

do imóvel, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

conforme previsão do art. 844, do NCPC.

Encerrada a penhora, INTIME-SE ao Exequente para que se manifeste 

quanto ao seu interesse na adjudicação ou na alienação particular do bem 

penhorado.

No mais, postergo para após a avaliação e penhora do bem imóvel a 

análise de novo pedido de penhora on line.

 Além disso, INTIME-SE o Exequente para que se manifeste quanto às 

informações apresentadas pela Executada à condição do veículo 

penhorado.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 15 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121189 Nr: 1722-40.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MESSIAS DE ALMEIDA PORTELLA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Pasquali Parise - 

OAB:155574/SP

 Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos aduzidos na inicial apenas para declarar a 

invalidade da cláusula cedular moratória, autorizando, por outro lado, a 

incidência de encargos moratórios legais e previstos na cédula, 

correspondentes a multa de 2%, limitando os encargos remuneratórios, no 

período de inadimplência, à taxa prevista para o período de normalidade, 

de 3,32% ao mês.CONDENO a Requerida ao pagamento do que 

corresponder à metade das custas processuais, na forma do art. 86 do 

NCPC.Sem prejuízo, CONDENO a Requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios dos ilustres Procuradores da Parte contrária, desde logo 

arbitrados ao que corresponder a 10% do proveito econômico obtido pelo 

Requerente, referente à redução determinada pela invalidação da cláusula 

moratória.Tendo em vista a vedação do art. 85, § 14, do NCPC, CONDENO 

o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios dos nobres 

Procuradores da Requerida, arbitrados em 10% do valor atualizado da 

causa.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em 

não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 

19 de março de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144125 Nr: 2286-82.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edil Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2286-82.2018.811.0051 - 144125

Revisional

Despacho.

Vistos etc.

A Requerente ajuizou duas ações revisionais, a primeira tombada sob o 

número acima citado, a segunda sob o número 2047-78.2018.811.0051, Id. 

143647, ambas para a análise de dois compromissos de compra e venda 

de imóveis urbanos. Na primeira ação, a discussão gira em torno dos 

direitos sobre o lote 26 da Quadra 32 do Residencial Greenville, ao passo 

que, na segunda, discutem-se os encargos relativos ao lote 25 também da 

Quadra 32, também do Residencial Greenville.

Não se compreende por que motivo se procedeu ao ajuizamento de duas 

ações para a discussão de uma mesma tese jurídica, aplicável a dois 

contratos que, à exceção do número do lote, são perfeitamente idênticos.

Seja como for, fato é que, ao menos num primeiro momento, a aquisição de 

dois lotes urbanos, com entrada total de R$ 10.000,00, com prestações 

mensais de aproximadamente de mil e duzentos reais, parece incompatível 

com o benefício da gratuidade da Justiça.

A melhor investigação se mostra mesmo necessária, inclusive para 

eventual revogação do benefício anteriormente concedido à Requerente.

Assim, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, INTIME-SE a Requerente, na 

pessoa de seu ilustre Procurador, a fim de que comprove o preenchimento 

dos pressupostos da gratuidade da Justiça, sob pena de indeferimento.

No mais, JUNTE-SE cópia do presente despacho na ação registrada sob 

nº. 2047-78.2018.811.0051, Id. 143647.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 509 de 1154



Campo Verde/MT, 27 de março de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 127658 Nr: 4575-22.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina de Oliveira Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmundo Jose Carlos Barbosa Rodrigues, 

Rodrigo Alessandro Barbosa Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA MARIA BALÇANTE 

COSTA - OAB:8030/B, Regina de Oliveira Brito - OAB:2.316-MT, 

Telma Rachel Candil - OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:18890

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 04/06/2018, às 14h30min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117312 Nr: 6001-06.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.A Barcelos Cerimonial -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônia Fabiana Rodrigues 

Chaves - OAB:11122

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

Com razão a Exequente.

 Realmente, quando do recebimento do pedido inicial de cumprimento de 

sentença, o pleito que diz respeito à obrigação de fazer não foi analisado.

Assim, nos termos do art. 536, do NCPC, INTIME-SE a Executada para o 

cumprimento voluntário da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de incidência única.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126767 Nr: 4210-65.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Claudio Soares de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:8.530-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAÇÃO do Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

deposite a complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132269 Nr: 7039-19.2017.811.0051

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HHPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Botelho de Araújo - 

OAB:14384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 129243 Nr: 5344-30.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Cardoso Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15483-A

 Autos n° 5344-30.2017.811.0051 - 129243

Declaratória

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito na qual as Partes, 

depois de sentenciado o feito, celebraram acordo.

Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do ajuste 

firmado pelas Partes.

Isso posto, HOMOLOGO o ajuste firmado pelas Partes, dando ao feito 

resolução de mérito, na forma do art. 487, III, b, do NCPC.

Sem custas, dada a gratuidade.

Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

anotações de estilo.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde-MT, 8 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109902 Nr: 2379-16.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Campo Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES, no prazo sucessivo de 15 dias, apresentarem alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109519 Nr: 2230-20.2016.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando que parte requerida não 

foi localizada, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE AUTORA, no 

prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132518 Nr: 7178-68.2017.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Souza Stein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Álvaro Campos N. 

Ribeiro - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 04/06/2018, às 13h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87752 Nr: 70-56.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Antonio Beloto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 70-56.2015.811.0051 - 87752

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao Requerente, o presente feito, cuja sentença 

prolatada ainda em 09 de junho de 2016, ainda não transitou em julgado, 

uma vez que o recurso de apelação interposto pelo Requerido, por razões 

desconhecidas, sequer foi remetido para apreciação da instância 

superior.

Dessa forma, qualquer questão relativa ao cumprimento ou não da 

sentença já prolatada deverá ser objeto de ação própria, devendo o 

presente feito ter seu seguimento garantido com a apreciação do recurso 

pela Instância Superior.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de p. 146, devendo o Requerente, caso 

entenda ser de seu direito, requerer o restabelecimento do benefício por 

meio de ação própria de cumprimento provisório de sentença.

No mais, DETERMINO o devido andamento do feito, com remessa dos 

autos ao Egrégio Tribunal Regional federal da 1ª Região para apreciação 

do recurso interposto.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121387 Nr: 1820-25.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Fernandes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelim Gabriel Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANNING PIRES AMARAL - 

OAB:20910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1820-25.2017.811.0051 - 121387

Execução

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução ajuizada por Antonio Fernandes do 

Nascimento, devidamente qualificado, em face de Angelim Gabriel Barbieri, 

igualmente qualificado, na qual as Partes compareceram aos autos e 

pediram a homologação de acordo com a extinção do feito.

Decido.

Tendo em vista a satisfação integral da dívida, de rigor a extinção do feito.

Isso posto, DECLARO extinta a presente execução, na forma do art. 924, 

III, do NCPC.

CONDENO o Exequente ao pagamento de custas finais.

Honorários conforme acordado.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 04 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 123723 Nr: 2771-19.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2771-19.2017.811.0051 - 123723

Embargos de Terceiros

Despacho.

Vistos etc.

Em pese a relevância dos argumentos do Embargante, o presente feito já 

mereceu sentença extintiva, inclusive com trânsito em julgado.

Assim em vista o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107338 Nr: 1658-64.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: a - OAB:, Edison Gonçalves de 

Andrade Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT

 Assim, percebe-se a ausência de qualquer omissão na sentença 

embargada.Decido.Isso posto, DEIXO de acolher os embargos de 

declaração opostos pelo Embargante, mantendo incólume a sentença 

embargada. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências. Campo Verde/MT, 04 de maio de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 116922 Nr: 5800-14.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Bezerra Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Oliveira Filho, Mapfre Seguros Gerais 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA PADILHA 

- OAB:10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER JUNIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:18126

 Autos n° 5800-14.2016.811.0051 – 116922

Indenização

Despacho.

Vistos etc.

Nos termos do art. 125, II, do Novo Código de Processo Civil, admite-se ao 

Requerido a faculdade de denunciar à lide a seguradora que, por contrato, 

obrigou-se à indenização dos danos descritos na inicial.

Assim, CITE-SE Mapfre Seguros Gerais S.A, qualificada na p. 191 dos 

autos, a fim de que responda à denunciação e à lide principal, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 128 do NCPC, sob pena de confissão 

quanto à matéria de fato aduzida pelo Denunciante na lide secundária.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de maio de 2018.
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André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126318 Nr: 3986-30.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denis Conceição de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Henrique Barbosa - 

OAB:15056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Autos n° 3986-30.2017.811.0051 – 126318

Declaratória

Despacho.

Vistos etc.

Em leitura dos autos verifica-se que o titular do endereço declinado na 

inicial difere do nome do Requerente. De fato, ao analisar a inicial, 

constata-se que o comprovante de endereço apresentado se refere à 

pessoa de Nair Correia da Silva, estranha ao feito.

Diante de tais fatos, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, diga sobre a suposta divergência apontada, sob pena de 

extinção do feito e condenação em litigância de má-fé, nos termos dos art. 

485, IV e arts. 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, ante a ausência 

de pressuposto processual pela incompetência do juízo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das Partes, VOLTEM-ME os 

autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140276 Nr: 501-85.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCM Construtora Centro Minas Ltda, Maria De 

Aquino Mendes Leite, Cristiano Lorenci Junqueira, Luiz Fernando Lorenci 

Junqueira, Luiz Otavio Fontes Junqueira, Luciano De Aquino Mendes Leite, 

Juliane De Aquino Mendes Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Almeida de Lima - 

OAB:44.419/MG, Luciano Henriques de Castro - OAB:40.744/MG, 

Paulo da Gama Torres - OAB:55.288/MG

 Autos n° 501-85.2018.811.0051 - 140276

Execução

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se sobre as alegações da Executada.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 07 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103584 Nr: 588-12.2016.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ozoni Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norton Oliveira Comércio de Fertilizantes EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO estes autos para a 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE a fim de que manifeste quanto à petição do 

executado que informa a realização de acordo, bem como para que, em 

querendo dar continuidade à presente execução, indique, no prazo de 10 

(dez) dias, bens penhoráveis do executado, certo de que em não havendo 

manifestação os autos serão encaminhados ao arquivo provisório até o 

advento do prazo prescricional.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136002 Nr: 8745-37.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 8745-37.2017.811.0051 – 136002

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurado especial na condição de trabalhadora rural em 

regime de economia familiar do Requerente, bem como ao preenchimento 

da carência mínima para a concessão do benefício.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

julho de 2018, às 14:30 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 8 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 104587 Nr: 817-69.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Cristina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A

 Autos n° 817-69.2016.811.0051 - 104587

Declaratória

Sentença.

Vistos etc.

Elaine Cristina dos Santos, devidamente qualificada, ajuizou a presente 
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ação declaratória em face de Oi S/A, pessoa jurídica igualmente 

qualificada, visando à declaração de inexistência de relação jurídica e a 

indenização por eventuais danos morais.

Durante o processamento do feito, o Procurador da Requerente informou a 

renúncia aos poderes a ele conferidos.

Intimada, no endereço fornecido aos autos, a fim de que regularizasse sua 

representação em juízo, a Requerente quedou inerte.

É o breve relatório. Fundamento.

Tendo em vista que a Requerente foi devidamente notificada por seu 

patrono acerca da renúncia aos poderes outorgados e, não constituiu 

novo advogado, reconhece-se a ausência de capacidade processual 

postulatória.

Assim, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 76, §1º, inciso I, artigo 485, incisos III e IV e art. 274, parágrafo 

único, todos do NCPC.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários 

sucumbências, desde logo arbitrados em que corresponder à 10% do 

valor atualizado da causa, mas de exigibilidade suspensa, dada a 

gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. P.I.C.

 Campo Verde/MT, 08 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137195 Nr: 9406-16.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alice Rossato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9406-16.2017.811.0051 – 137195

Previdenciário

Despacho.

Vistos etc.

À míngua de irregularidades e de preliminares a serem analisadas, 

DECLARO saneado o feito.

Para o pronto andamento do feito, em atenção ao disposto no art. 357 do 

Novo Código de Processo Civil, FIXO, como controvertido, o ponto atinente 

à condição de segurada especial na condição de trabalhadora rural em 

regime de economia familiar da Requerente, bem como ao preenchimento 

da carência mínima para a concessão do benefício.

 MANTENHO os encargos probatórios tais como definidos nos incisos I e II 

do art. 373 do NCPC. DELIMITO as questões de direito às normas 

definidoras dos requisitos necessários à concessão do benefício.

Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal.

Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

julho de 2018, às 14:00 horas de Mato Grosso.

INTIMEM-SE as Partes, pessoalmente, no endereço constante dos autos, a 

fim de que compareçam à audiência para prestar depoimento, sob pena de 

confissão.

 INTIMEM-SE os ilustres Procuradores das Partes, notadamente o 

Requerido, para que apresentem o rol de testemunhas no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Caberá à própria Parte comprovar a intimação de sua Testemunha, por 

meio da juntada da cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência (art. 455 do NCPC). Alternativamente, a Parte 

poderá apresentar suas Testemunhas no dia da audiência, 

dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do NCPC).

Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação delas 

em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova (art. 

455, §§ 2º e 3º, do NCPC).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 8 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83943 Nr: 3235-48.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaro do Nascimento Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Cadore, Odair de Tal, ADAIR PEREIRA 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adair Pereira Leite - 

OAB:2275-A, Cloves Vanderlei Eickhoff - OAB:12125-B

 No termos do art. 357, § 3º do NCPC, DESIGNO audiência de cooperação 

para o dia 21 de maio de 2018, às 17:00 de Mato Grosso, oportunidade em 

que as Partes poderão integrar ou esclarecer suas alegações.

As questões processuais pendentes serão decididas naquela 

oportunidade (art. 357, I, do NCPC).

CONSIGNE-SE no mandado de intimação que as Partes deverão, na 

audiência, apresentar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, depois de fixados os pontos controvertidos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 02 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141942 Nr: 1239-73.2018.811.0051

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange dos Santos Dadalt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro Dadalt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, em atenção ao impulsionamento por certidão ref. 12, 

que foi reagendado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania, o dia 17/07/2018, às 14h10min, para realização da audiência de 

Conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137411 Nr: 9500-61.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilo Camillo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Número dos Autos:

 9500-61.2017.811.0051 - 137411

Espécie:

 Previdenciário

Data e horário:

 18 de abril de 2018, às 14:05 horas (MT)

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou-se a ausência do Requerido, apesar de 

devidamente intimado. Verificou-se, ainda, a presença do Requerente 

acompanhado de seus Procuradores, bem como a de suas Testemunhas.

A seguir, o MM. Juiz passou a ouvir o depoimento pessoal da Parte e de 

suas Testemunhas.

O ilustre Procurador do Requerente reiterou os termos da inicial, pedindo 

pela procedência do pedido.

DELIBERAÇÕES

O MM. Juiz proferiu a seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação 

sumária de benefício previdenciário aduzido por Nilo Camillo em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente qualificados. 
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Contestação apresentada. Audiência instrutória realizada nesta data. É o 

relatório. Fundamento. Como se sabe, o deferimento do benefício pleiteado 

depende do atendimento de todos os requisitos elencados pela lei. 

Especificamente para o trabalhador rural, na categoria de segurado 

especial, exige-se a comprovação da idade mínima – 60 (sessenta) anos, 

se homem, ou 55 (cinquenta e cinco), se mulher –, a carência e a 

qualidade de segurado especial. Quanto ao primeiro requisito, qual seja, a 

idade superior à mínima, tenho que a cópia do documento de identidade da 

parte requerente é suficiente para demonstrar o seu atendimento. No 

tocante aos requisitos segundo e terceiro, a saber, a carência e a 

qualidade de segurado especial, encontram-se demonstrados assim pelos 

documentos juntados pela parte requerente como pelos depoimentos das 

testemunhas arroladas. Esses documentos são indícios mais do que 

suficientes de que a parte autora exerceu atividade rural durante tempo 

considerável. Por sua vez, o depoimento pessoal da parte e de suas 

testemunhas confirmaram os apontamentos constantes dos documentos 

supracitados, consignando, todos, que a parte autora sempre trabalhou na 

lavoura. Cumpre apontar a existência de farta prova material nos autos. 

Com efeito, a Parte, em sua inicial, juntou considerável número de 

documentos, colhidos ao longo de vários anos, todos próprios da atividade 

rural. Tais documentos são suficientes para demonstrar que a Parte 

sempre esteve ligada às lides rurais. No mais, observo que a prova 

documental foi devidamente complementada pela declaração das 

testemunhas ouvidas nesta audiência. No mesmo sentido (Apelação Cível 

1600013249 – TRF 4ª Região – Número do Processo: 

2002.04.01.031404-8 – 6ª Turma). De resto, tem-se, nos documentos 

apresentados pelo Requerido, indício de que o Requerente só passou a 

exercer atividade urbana depois de já ultrapassado, em muito, o período 

exigido pela lei para a aquisição do benefício. Assim, estando preenchidos 

todos os requisitos elencados pela Lei 8.213/1991, o pedido da parte 

autora deve ser julgado procedente. Decido. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido aduzido pela parte Requerente para CONDENAR o 

Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, incluindo décimo-terceiro 

salário, atualizadas nos termos do Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, desde o requerimento 

administrativo. DETERMINO ainda, que o Requerido implante o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade, com renda de um salário 

mínimo, oficiando-se ao posto do INSS, com cópia desta sentença, 

acompanhada dos seguintes documentos da parte autora: CPF, Carteira 

de Identidade e seu comprovante de endereço, como recomendado no 

Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. CONDENO, por fim, o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% 

(dez por cento) do valor das prestações vencidas até a presente data. 

Para a fixação da verba honorária, observaram-se, em especial, a pouca 

complexidade da causa e o curto trâmite processual. Sem custas. Sem 

reexame necessário. Ressalto que, ainda que não se tenha, nesse exato 

momento, o valor preciso da condenação, nota-se que, tratando-se de 

benefício que não ultrapassa um salário mínimo ao mês, e considerando o 

período de tramitação processual, tem-se por impossível que esse valor 

total da condenação ultrapasse o necessário ao reexame da sentença, 

por mais elevados que sejam os encargos acessórios. Publicada em 

audiência, saindo as Partes devidamente intimadas, inclusive o Requerido. 

Cumpra-se”.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Jaquelini Ramos Rodrigues

Advogada

Paulo Rodrigo Lima Rodrigues

Advogado

 Nilo Camillo

Requerente

 TERMO DE COMPARECIMENTO

No dia 18 de abril de 2018, compareceram à audiência designada as 

seguintes autoridades e testemunhas, estas devidamente 

compromissadas a dizer a verdade, sob as penas da lei.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Jaquelini Ramos Rodrigues

Advogada

Paulo Rodrigo Lima Rodrigues

Advogado

 Nilo Camillo

Requerente

Belani Bolsan

Testemunha

 Adalir Morés

Testemunha

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 101500 Nr: 4657-24.2015.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Débora Brunetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO POLIMENO, Rodrigo Muller Bender & 

Cia. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Duranti - OAB:19533/O, 

Demércio Luiz Gueno - OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 4657-24.2015.811.0051 - 101500

Busca e Apreensão

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido feito pela Requerente para autorizar a substituição do 

imóvel ofertado em caução.

 INTIME-SE a Requerente para que PROMOVA o registro de garantia 

hipotecária às margens da matrícula do imóvel.

Quanto à averbação que recaiu sob o imóvel matricula nº. 20.484- SRI de 

Alta Floresta-MT, após a instituição da nova garantia, OFICIE-SE àquela 

serventia solicitando a respectiva baixa.

No mais, AGUARDE-SE o julgamento dos embargos de terceiro opostos 

por Adalberto José Benez contra a aqui Requerente (Autos 

1621-37.2016.811.0051, Código 107195).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16548 Nr: 2466-21.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aeroprest Comércio de Derivados de Petróleo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verdes Campos Aviação Agrícola Ltda, Suely 

Terezinha de Sá Costa, Fabiano Costa Teruel, Claudia Beatriz Zamecki 

Teruel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Leite Duarte - 

OAB:45646/GO, Raphael Godinho Pereira - OAB:23557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 Autos n° 2466-21.2006.811.0051 - 16548

Execução

Decisão.

Vistos etc.

Por meio do Sistema Bacenjud, DETERMINO a indisponibilidade de 

eventuais valores depositados em aplicações financeiras dos Executados, 

limitada ao total da dívida.

Tornados indisponíveis quaisquer ativos financeiros dos Executados, 

INTIME-SE seu ilustre Procurador para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre eventual causa de impenhorabilidade ou excesso.

Não havendo manifestação dos Executados, DETERMINO, desde logo, a 

conversão da indisponibilidade em penhora, independentemente de termo 

ou de auto, na forma do art. 854, § 5º, do NCPC.

Nessa última hipótese, INTIMEM-SE as Partes para o que de direito.

Infrutífera a providência, INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seu ilustre 

Procurador, para que indique bens disponíveis dos Executados, em (10) 

dez dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.

Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a suspensão 

do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo 

provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento do prazo 

prescricional em seis meses, iniciado a partir do encerramento do lapso de 
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suspensão – art. 921, § 4º NCPC –.

No advento do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 5º do NCPC, 

INTIMEM-SE as Partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o 

que de direito, devolvendo-me conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 31 de março de 2016.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000360-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VALDERI TIRLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI MOROZ OAB - MS3300 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n. 1000360-49.2018.8.11.0051 Ação de registro de óbito tardio 

Vistos etc. JOAO VALDERI TIRLONI propõe ação de registro de óbito 

tardio do de cujus OTACÍLIO TIRLONI, sob o argumento de que deixou 

transcorrer o prazo legal para a confecção da certidão. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Extrai-se dos presentes autos que o caso 

comporta declaração de incompetência do juízo para analisar o pedido de 

registro tardio de óbito. E o argumento que sustenta tal afirmativa 

centraliza-se no fato de que, de acordo com o pedido inicial, a morte a ser 

registrada ocorreu em de Santo Antônio do Leste/MT, sendo sepultado na 

mesma urbe. Como se sabe, o óbito deve ser assentado no local do 

falecimento ou no lugar de residência do de cujus, quando o falecimento 

ocorrer em local diverso do seu domicílio, conforme expressa indicação do 

art. 77 da Lei 6.015/73: Art. 77. Nenhum sepultamento será feito sem 

certidão do oficial de registro do lugar do falecimento ou do lugar de 

residência do de cujus, quando o falecimento ocorrer em local diverso do 

seu domicílio, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do 

atestado de médico, se houver no lugar, ou em caso contrário, de duas 

pessoas qualificadas que tiverem presenciado ou verificado a morte. 

(Redação dada pela Lei nº 13.484, de 2017). Na espécie, o óbito ocorreu 

no domicílio do falecido, logo este juízo é incompetente para análise do 

feito. Escora, ainda, tal entendimento o contido no art. 12 da Lei 8.935/94, 

reguladora dos serviços notariais e de registro. De acordo com o referido 

dispositivo, os oficiais dos registros civis, tais como os de imóveis, devem 

obediência às normas definidoras das circunscrições geográficas: Art. 

12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das 

pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas 

compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos 

registros públicos, de que são incumbidos, independentemente de prévia 

distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das 

pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas. 

Diante do exposto, DECLINO da competência para analisar a presente feito 

e DETERMINO a remessa dos presentes autos ao juízo da Comarca de 

Primavera do Leste/MT, com as homenagens de praxe, promovendo-se as 

baixas e anotações de estilo. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Campo Verde, 27 de abril de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000367-41.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOFEGE FIACAO E TECELAGEM LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DE FATIMA BAPTISTELLA OAB - SP236997 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000367-41.2018.8.11.0051 Execução de Título Extrajudicial. 

Vistos etc. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por 

JOFEGE FIAÇÃO E TECELAGEM LTDA. em desfavor de RIC COMERCIO 

ATACADISTA DE ALGODÃO LTDA., ambas já devidamente qualificadas. 

Extrai-se dos autos que a exequente deixou de instruir seu pedido com o 

título que pretende executar, o qual é imprescindível para a propositura de 

ações desta natureza, consoante disposição expressa do art. 795, I, “a” 

do NCPC, “in verbis”: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao 

exequente: I – instruir a petição inicial com: a) o título executivo 

extrajudicial; Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, 

trazendo aos autos o título que embasa a execução, sob pena de 

indeferimento da inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. Cumpridas as determinações ou transcorrido “in albis” o 

prazo assinalado, CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo Verde - MT, 04 de maio 

de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1000426-29.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA TELLES TANURE OAB - MT22144/B (ADVOGADO)

ADRIANA DE AGUIAR OAB - MT24215/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000426-29.2018.8.11.0051 Liquidação de Sentença. Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de Liquidação de Sentença proposto por 

MARCELO GONCALVES CAMPOS, em face de YMPACTOS COMERCIAL 

S/A, ambos devidamente qualificados nos autos, visando à declaração de 

valor devido ao requerente e habilitação de valores na Ação Civil Pública 

nº 0800224-44.2013.8.01.0001, movida pelo Ministério Público Estadual, 

como substituto processual, em desfavor da parte requerida e seus 

sócios pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco – Estado do Acre. É o 

breve relato. FUNDAMENTO e DECIDO Vislumbra-se que o autor requer em 

sua exordial a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o 

argumento de não possuir condições de arcar com o pagamento das 

custas do processo e honorários advocatícios. De elementar 

conhecimento que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, 

LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem falta de recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 

do Novo Código de Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou es-trangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, da premissa 

legalmente estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a 

gratuidade judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde 

que a parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem 

sua hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 

conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, denota-se que o 

requerente celebrou um contrato com a requerida onde, na qualidade de 

divulgador do empreendimento, investiu o valor total de R$ 8.635,50 (oito 

mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), a demonstrar 

indícios da sua capacidade financeira. Assim, é essencial que o 
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requerente traga provas de sua hipossuficiência. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC) sob pena de 

indeferimento, com fulcro no art. 321[1], parágrafo único, do novo Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Campo Verde, 07 de maio de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito [1] 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1000336-21.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FELITO (IMPUGNADO)

 

Processo n. 1000336-21.2018.8.11.0051 Impugnação de Crédito. Vistos 

etc. De proêmio, constata-se que o feito se trata de incidente do processo 

de Recuperação Judicial nº 3455-41.2017.811.0051 – Código n. 125251, 

sendo que este último tramita perante este juízo pelo sistema Apolo 

Eletrônico. Por corolário, adoto a interpretação analógica para o disposto 

no art. 3º da Portaria 296/2016- PRES e DETERMINO o cancelamento da 

distribuição deste feito e a sua posterior redistribuição junto ao Sistema 

Apolo Eletrônico, procedendo com as baixas e anotações de estilo. 

CUMPRA-SE com urgência, expedindo-se o necessário. CIÊNCIA ao 

requerente. Campo Verde, 25 de abril de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 23582 Nr: 1539-84.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Raldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

OAB:Mat.: 1.243.345

 Processo nº 1539-84.2008.811.0051 (código 23582).

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Considerando que a parte executada não apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença (fls. 176-v), HOMOLOGO o cálculo de fls. 

173/174, no valor total de R$ 91.442,61 (noventa e um mil, quatrocentos e 

quarenta e dois reais e sessenta e um centavos), para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

Assim, de acordo com o que preconiza o art. 910, §1º do NCPC e art. 100 

da Constituição Federal, EXPEÇA-SE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO para 

que o pagamento do valor devido à segurada, observando as 

determinações da Resolução n° 168/2011 do CJF, instruindo-o com os 

documentos necessários e encaminhando-o ao tribunal competente.

Por sua vez, as verbas honorárias devem ser destacadas e pagas 

mediante REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, porquanto o Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de Recurso Repetitivo, que não há 

vedação constitucional e legal para que os honorários advocatícios, 

quando não excederem ao valor limite previsto na legislação vigente, 

possam ser executados mediante RPV, ainda que o crédito dito principal 

observe o regime dos precatórios (REsp 1347736/RS, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 15/04/2014).

Assim, DETERMINO a expedição de Ofícios Requisitórios de Pequeno Valor 

(RPV) com relação aos honorários advocatícios, a serem instruídos com 

os registros pertinentes e enviados posteriormente ao E. Tribunal Regional 

Federal da 1º Região.

CUMPRA-SE, expedindo o que for necessário.

Campo Verde, 22 de março de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21624 Nr: 3953-89.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Arlene Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wládia C. de Macaraba 

Calheiros de Lima - Procuradora Federal - OAB:

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos declaratórios para o fim de 

sanar a contradição contida na decisão de fls. 163/164 e, via de 

decorrência:a) RETIFICAR o valor a ser homologado, passando de R$ 

37.299,26 (trinta e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e vinte e seis 

centavos) para R$ 41.641,34 (quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e 

um reais e trinta e quatro centavos);b) SUPRIMIR o 4º parágrafo constante 

das fls. 03, ou seja: “Ressalta-se, apenas, que houve um erro material 

entre o valor das verbas atrasadas requerido pela às fls. 151/152 e a 

tabela de fls. 152v/153, sendo, todavia, passível de correção neste 

momento” .No mais,  permanece a decisão ta l  como 

lançada.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde, 08 

de maio de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 100420 Nr: 4151-48.2015.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Forte Comércio de Peças e Implementos Agrícolas Ltda 

em Recuperação Judicial, Scarton & Cia Ltda, Implementos Agrícolas Jan 

S/A, Caixa Econômica Federal -MT Cuiabá, Márcia Eneide Scarton, 

Leonardo Scarton, Banco do Brasil S/A, Prefeitura Municipal de Campo 

Verde , Casa dos Pneus Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A, Joel Cristiano Graebin - 

OAB:42855/RS, Jonas Daniel Ercego - OAB:85151, Juscilene Vieira 

de Souza - OAB:7236/MT, Karlos Lock - OAB:16.828/MT, Marco 

Aurelio Mestre Medeiros - OAB: 15.401, Marcus Vinicius Gregório 

Mundim - OAB:14235, Oduvaldo Lopes Ferreira - OAB:14.196-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DECIDO:a)DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada 

para DETERMINAR a credora IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S/A que se 

abstenha de realizar novas compensações de valores para pagamento de 

acordo anterior a recuperação judicial;a.1) INTIME-SE a credora em 

questão, cientificando-lhe acerca da presente decisão, bem como 

ordenando-lhe seja realizada a RESTITUIÇÃO dos valores compensados 

indevidamente, no prazo de 15 (quinze) dias, e MEDIANTE DEPÓSITO 

JUDICIAL vinculado ao presente feito até ulterior deliberação;b)INDEFIRO o 

pedido de venda do veículo VW – SAVEIRO – CS STMB, 2015/2016, placa 

QBV 7285 MT;c)ACOLHO o requerimento formulado pelo administrador 

judicial e, para tanto, ORDENO a intimação das recuperandas para que 

apresentem medidas concretas de geração de renda.d)INTIME-SE o 

administrador, pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) dias e sob pena 

das cominações do art. 23 da LRF: (...).INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.Campo Verde-MT, 08 de maio de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135967 Nr: 8734-08.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thainara Querolem Neves da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8734-08.2017.811.0051 (Código 135967.Nestes termos, 

AFASTO a prejudicial arguida.Assim, não havendo nulidades a declarar e 

nem irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo, em 

obediência ao que preconiza o art. 357, do NCPC.FIXO como ponto 

controvertido a efetiva ocorrência da gestação da requerente e, 

consequentemente, o parto do nascituro, além de sua qualidade de 

segurada e a carência exigida para a obtenção do benefício.A fim de 

elucidar as questões controvertidas, DEFIRO a produção de prova ORAL, 

consubstanciada na inquirição de testemunhas, assim como prova 

DOCUMENTAL, consistente na juntada de novos documentos.Por 

consequência, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29 

de maio de 2018 às 16h00min.FIXO o prazo comum de 15 (quinze) dias 

úteis para apresentação de rol de testemunhas, no número máximo de 03 

(três) para cada parte, sob pena de preclusão.ADVIRTO que a inquirição 

de testemunhas em quantidade superior somente será admitida se 

comprovada e justificada a imprescindibilidade de sua oitiva e se 

necessária para a prova de fatos distintos. CONSIGNO que compete aos 

advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha 

por si arrolada, atentando-se para as disposições do art. 455 do NCPC.Se 

houverem testemunhas residentes fora da Comarca, DEPREQUE-SE sua 

oitiva. INTIME-SE pessoalmente a parte autora para prestar depoimento 

pessoal, sob pena de confissão, consignando-se as advertências 

legais.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Campo Verde, 08 de maio de 2018.MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74479 Nr: 3474-23.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscalino Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3474-23.2012.811.0051 (Código 74479).

Ação de Execução de Título Extrajudicial.

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, em desfavor de OSCALINO 

SANTOS SILVA, todos já devidamente qualificados, no qual o autor requer 

a desistência da ação.

Extrai-se dos autos que a parte exequente informa não ter mais interesse 

no presente feito, requerendo assim a desistência da ação, com 

fundamento no artigo 775 do Código de Processo Civil (fls. 103).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De elementar conhecimento que as execuções diferem-se 

significativamente das ações de conhecimento, uma vez que já possuem 

título pré-constituído a embasar o direito a que se visa efetivar.

Por essa razão, a desistência desse tipo de ação tem regramento 

específico, diferente do procedimento exigido nas ações de conhecimento.

Com efeito, dispõe o art. 775, do NCPC:

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo 

exequente para extinguir o processo, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 

569 do Novo Código de Processo Civil.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

 CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 775, I, do NCPC.

No mais, DETERMINO a baixa em eventuais penhoras ou restrições 

provenientes destes autos.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE e dê-se baixa nos autos.

CUMPRA-SE.

Campo Verde - MT, 02 de maio de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83175 Nr: 2706-29.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMRM, KAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdFAdS, MAISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo de Araujo Júnior - 

OAB:15.341-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ednardo Rodrigues de 

Sousa - OAB:10464/GO

 Processo nº 2706-29.2014.811.0051 (Código 83175).

Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Pedido de 

Partilha de Bens c.c Pedido Liminar de Alimentos.

Vistos etc.

De início, considerando que as testemunhas arroladas por ambas as 

partes residem na Comarca de Alto Araguaia - MT, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

 Por conseguinte, EXPEÇA-SE a respectiva carta precatória

Após, com a juntada da missiva devidamente cumprida, INTIMEM-SE as 

partes para apresentarem seus memorais finais, sucessivamente e no 

prazo legal, a iniciar pela parte requerente.

Por fim, apresentadas a alegações finais, COLHA-SE o parecer ministerial.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Campo Verde, 02 de maio de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 84477 Nr: 3625-18.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEdS, RAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, restando evidente a falta de compromisso da parte da 

exequente, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, III c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Novo Código 

de Processo Civil.ISENTO de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Após, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Campo Verde, 02 de maio de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32440 Nr: 2556-87.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heliana Aparecida Moreira Pacheco Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2556-87.2010.811.0051 (Código 32440).

Ação de Execução de Título Extrajudicial.

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CERRADO – SICREDI CERRADO, em 

desfavor de HELIANA APARECIDA MOREIRA PACHECO MARÇAL, ambos 

já devidamente qualificados, no qual o autor requer a desistência da ação.

O devedor foi citado e não pagou o débito ou ofertou bens à penhora (fls. 

74/77).

Frustrada a tentativa de localização de bens penhoráveis do devedor (fls. 

95/99, 119/120 e 122/125) e diante da inércia do credor, o processo foi 

remetido ao arquivo (fls. 134).
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Adiante, a parte exequente requer a desistência da ação, com fundamento 

no artigo 775 do Código de Processo Civil (fls. 135).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De elementar conhecimento que as execuções diferem-se 

significativamente das ações de conhecimento, uma vez que já possuem 

título pré-constituído a embasar o direito a que se visa efetivar.

Por essa razão, a desistência desse tipo de ação tem regramento 

específico, diferente do procedimento exigido nas ações de conhecimento.

Com efeito, dispõe o art. 775, do NCPC:

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo 

exequente para extinguir o processo, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 

569 do Novo Código de Processo Civil.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

 CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 775, I, do NCPC.

No mais, DETERMINO a baixa em eventuais penhoras ou restrições 

provenientes destes autos.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE e dê-se baixa nos autos.

CUMPRA-SE.

Campo Verde - MT, 05 de maio de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 10808 Nr: 342-02.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Safras e Cifras 

Importação e Exportação Ltda, Anderson Sérgio dos Santos, Neuri Antonio 

Frozza, Sheila Gonçalves dos Santos, Márcia de Souza Lima Santos, 

Ester Carmela Baum, Adilson Octtacilio Aquino, Catia Cilene Fernandes, 

Rosemary Grandi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610, Yuri Zarjitsky de Oliveira - OAB:23931/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a 02 (duas) diligências na zona urbana (bairros: SÃO 

LOURENÇO e CHÁCARA DAS UVAS), devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74981 Nr: 4006-94.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Ervino Dorn ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DOTTO - 

OAB:4628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4006-94.2012.811.0051 (Código 74981).

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial.

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial movida por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, em desfavor de LEOMAR 

ERVINO DORN - ME, todos já devidamente qualificados.

O devedor foi citado (fls. 39) e não pagou o débito ou ofertou bens à 

penhora (fls. 49).

Frustrada a tentativa de localização de bens penhoráveis do devedor (fls. 

42, 57/65, 84, 85, 94, 101/104), em atendimento a requerimento da parte 

exequente (fls. 108), o processo foi remetido ao arquivo (fls. 110).

Adiante, a parte exequente requer a desistência da ação, com fundamento 

no artigo 775 do Código de Processo Civil (fls. 111).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

De elementar conhecimento que as execuções diferem-se 

significativamente das ações de conhecimento, uma vez que já possuem 

título pré-constituído a embasar o direito a que se visa efetivar.

Por essa razão, a desistência desse tipo de ação tem regramento 

específico, diferente do procedimento exigido nas ações de conhecimento.

Com efeito, dispõe o art. 775, do NCPC:

Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.

Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo 

exequente para extinguir o processo, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 

569 do Novo Código de Processo Civil.

PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.

 CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 775, I, do NCPC.

No mais, DETERMINO a baixa em eventuais penhoras ou restrições 

provenientes destes autos.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE e dê-se baixa nos autos.

CUMPRA-SE.

Campo Verde - MT, 08 de maio de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 23770 Nr: 1734-69.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quality Assessoria de Crédito Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedó & Pedó Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antônio Farias - 

OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 INTIMO as partes que o valor depositado nestes autos foi transferido para 

o processo trabalhista 00326007920095230071 da Vara do Trabalho de 

Primavera do Leste - MT., conforme boletos de folhas 191/192 e 

pagamento de folhas 198/199.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33334 Nr: 3453-18.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Agroindustrial Ltda, Alisson 

Henrique Mezzomo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar a 

carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Nova Aurora-PR, ou promova o recolhimento 

das custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 27111 Nr: 1220-82.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A - Securitizadora de Créditos Financeiros, 

Servio Tulio de Barcelos, José Arnaldo Janssen Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Adaelsio da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:PR/56.918, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Processo nº 1220-82.2009.811.0051 (Código 27111).

Cumprimento de sentença.

Vistos etc.

 De início, infere-se dos autos que os credores concordam com os valores 

depositados pela parte executada a título de honorários advocatícios (fls. 

351).

 Logo, não há razão para o prosseguimento do feito em relação aos 

honorários sucumbenciais.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença recebido 

às fls. 330, seguido das baixas e expedições necessárias, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Por corolário, PROCEDA-SE a liberação dos valores de fls. 336, 338, 341, 

343, 345, 347 e 349, acrescidos das atualizações devidas, em favor do 

Banco do Brasil, em nome do Dr. Sérvio Túlio de Barcelos e Dr. Arnaldo 

Janssen Nogueira. À vista disso, INTIME-SE a parte exequente para 

informar os dados da conta bancária.

 Dando prosseguimento ao feito, RECEBO o pedido de cumprimento de 

sentença, referente ao valor principal (fls. 332/334), devendo ser 

realizadas às devidas anotações quanto à conversão do presente feito no 

sistema Apolo e na capa dos autos.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º 

do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de 

incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios 

fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97.

CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que a parte executada, independente de nova intimação e de garantia do 

juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo 

alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

Em caso de não pagamento tempestivo do débito, INTIME-SE a parte 

exequente para que acoste aos autos planilha atualizada de seu crédito, já 

com a incidência da multa e dos honorários advocatícios acima 

mencionados e, não havendo outros requerimentos, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação de tantos bens da parte devedora, quantos forem 

necessários ao pagamento da dívida, nos termos do art. 523, §3º, do 

NCPC. O Sr. Oficial de Justiça DEVERÁ avaliar os bens penhorados e 

opor, já no auto de penhora, os valores respectivos, salvo se a diligência 

depender de conhecimentos técnicos específicos (art. 771 c.c. art. 870 e 

ss, todos do NCPC).

Cumprido o mandado de penhora e avaliação, INTIME-SE a parte 

executada acerca dos atos, consoante dispõe o artigo 841 do NCPC.

 DEVERÁ, ainda, a parte exequente providenciar, independente de 

mandado judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro 

competente, para fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844 

do NCPC), bem como requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão para protesto da decisão judicial, nos termos do § 1º, do art.517 

do NCPC.

Esgotado o prazo para cumprimento voluntário da sentença e não 

oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Frustrada a tentativa de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, a rigor do estabelecido no art. 921, III, do 

NCPC.

 Por fim, CERTIFIQUE-SE a eventual existência de custas pendentes, 

INTIMANDO-SE o devedor para pagamento.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 08 de maio de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 79803 Nr: 245-84.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naira Aparecida Gomes Calado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Flávia Pereira 

Guimarães - OAB:105.287/MG, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:76.696/MG, Fernando Augusto Vieira Figueiredo - 

OAB:7627-A/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Por conseguinte, INTIME-SE 

a parte exequente para indicar conta bancária e, após, EXPEÇA-SE o 

alvará de levantamento em seu favor, no montante de R$ 27.372,47 (vinte 

e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos), 

devidamente atualizado. No mais, considerando-se que a quantia 

depositada ultrapassou o valor devido, DETERMINO a restituição do saldo 

remanescente ao executado, devendo ser ele intimado para apresentação 

de conta bancária.Sem custas e despesas processuais.PUBLIQUE-SE e 

INTIMEM-SE.Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações de estilo.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde-MT, 08 de maio de 2018.MARIA LÚCIA PRATI 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 10808 Nr: 342-02.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Safras e Cifras 

Importação e Exportação Ltda, Anderson Sérgio dos Santos, Neuri Antonio 

Frozza, Sheila Gonçalves dos Santos, Márcia de Souza Lima Santos, 

Ester Carmela Baum, Adilson Octtacilio Aquino, Catia Cilene Fernandes, 

Rosemary Grandi dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610, Yuri Zarjitsky de Oliveira - OAB:23931/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 INTIMO o advogado VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR, OAB/MT 

6.145-B, subscritor da petição de fls. 728/731 para, no prazo de (10) dias, 

juntar aos autos procuração outorgada pelos devedores, sob pena de não 

conhecimento da impugnação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 13090 Nr: 2577-39.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jalmar Vargas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Super Car Veículos, Gilberto Roncato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rachewsky Scheir - 

OAB:OAB/MT 16.449, Gilberto Maltz Scheir - OAB:8848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Antônio Pereira de 

Souza - OAB:6042/MS

 Processo nº 2577-39.2005.811.0051 (Código 13090).

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Considerando que a parte exequente noticia o descumprimento do acordo 

homologado às fls. 300, DEFIRO o pedido retro.

 Sendo assim, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o cumprimento do pactuado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 08 de maio de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 145969 Nr: 3047-16.2018.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildemar Ivan Bomm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joze Abadia Marinho Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, mostrando-se inadequada a ação proposta e 

tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser apreciada de ofício, 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

485, inciso IV, do NCPC.ISENTO do pagamento de custas e despesas 

processuais, dado aos benefícios da justiça gratuita que ora defiro.DEIXO 

de condenar o requerente no pagamento de honorários advocatícios, pois 

não houve a intervenção da parte adversa.P. R. I.CUMPRA-SE.Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as cautelas de 

estilo.Campo Verde, 08 de maio de 2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 127167 Nr: 4365-68.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José João Machado, Auda Moraes Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lurdes Francisco Gutierrez de Oliveira, João 

Augusto de Oliveira, Paulo Augusto de Oliveira, Heloisa Albuquerque de 

Oliveira, Espolio de Joaquim Augusto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Santos - 

OAB:85762/RJ, Deniz Expedito Serafini - OAB:5.398-A/MT, José 

Eduardo R. Daleffe - OAB:11.677/MT, José Eduardo Rodrigues 

Daleffe - OAB:11677/MT, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5.665/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca da designação do 

29/05/2018, a partir das 7h30min, para início dos trabalhos de demarcação 

do alinhamento divisório entre MP1 e MP3 do imóvel "Mourão I" e terras 

ocupadas por Lourdes Francisco Gutierres e outros, do ponto descrito 

como MP3.

É o que m cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 72335 Nr: 1323-84.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernane Fidelis de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora que o feito foi desarquivado e permanecerá a 

disposição por cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 71794 Nr: 783-36.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otoniel Meireles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A

 INTIMO a parte Requerida do inteiro teor da certidão de fl 265, bem como, 

que o feito retornará ao arquivo no prazo de cinco dias uma vez que o 

processo está encerrado: " Certifico que junto a seguir o alvará nº 

385867-7/2018 (status pago) tendo como Benificiário Banco Bradesco, 

confirmado pela presidência em 09/03/18, geralmente a efetiva liberação 

se concretiza nos dias seguintes, quantia de R$ 7.243,37, certamente foi 

creditado valor um poco maior em razão dos rendimentos até a data da 

liberação. Certifico ainda que a conta judicial 3800103531030 está zerada, 

portanto o saldo foi integralmente transferido para o beneficiário. É o que 

me cumpre."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 3489 Nr: 570-16.2001.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Lourival Lopes, Zilda Lopes Mancini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Mista Dos Produtores Rurais Da 

Gleba Redenção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi De Col - OAB:6381/MT, 

Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Alta Floresta - MT, ou promova o recolhimento 

das custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 23500 Nr: 1448-91.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Analuiza Skaf dos Santos Rocha, Jairo Luis 

Grasel, Mara Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:644-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Galvan - OAB:8056, 

Ricardo Nigro - OAB:8414/MT

 INTIMAÇÃO da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, retirar 

a carta precatória expedida, a fim de providenciar o seu preparo e 

distribuição na Comarca de Chapada dos Guimarães - MT, ou promova o 

recolhimento das custas de distribuição, nos termos do artigo 389 da 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135920 Nr: 8719-39.2017.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Muller Bender & Cia. Ltda, Rodrigo 

Muller Bender, Rodolfo de Almeida Cinto, Luciana Gasparetto Prestes 

Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, INTIMO a parte autora para manifestar-se acerca da 

certidão da Sra Oficial de Justiça, anexada à ref. 11, diligência negativa, 

requerendo o que entender de direito no prazo de cinco dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 25/06/2018 Hora: 14:20hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 520 de 1154



Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BRAGA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 25/06/2018 Hora: 14:40hs , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-13.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BRAGA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 25/06/2018 Hora: 15:00hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-95.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 25/06/2018 Hora: 15:20hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-80.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 25/06/2018 Hora: 15:40hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-58.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GABRIELA BORGES ANDRADE OAB - MT23735/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 25/06/2018 Hora: 16:00hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALV ES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-98.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER LUCIANO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR OAB - MT0006824A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEVALMIR JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 19/06/2018 Hora: 13:20, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-46.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE FERREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 
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Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010199-23.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

MERCADAO DOS COLCHOES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

 

Autos nº 8010199-23.2011.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido aduzido pelo Exequente por meio da petição de ID 11453309. 

Todavia, antes, intime-se o Exequente para que apresente planilha 

atualizada do débito, em 10 (dez) dias. Com a resposta, expeça-se carta 

precatória, observando-se o endereço informado na petição de ID 

11453309, com a finalidade de penhora de valores encontrados no caixa 

da empresa executada, como determinado na decisão de ID 1214457. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

07 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020013-20.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMIR RODRIGUES SIQUEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA INACIA MEIRELES (EXECUTADO)

 

Constata-se que a empresa BV Financeira respondeu o ofício 

anteriormente enviado e informou ao juízo quanto à inexistência de saldo 

em favor do financiado. Na mesma resposta encaminhou Carta de 

Quitação. Diante disso, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu procurador, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) 

dias e requeira o que entender de direito.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-33.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEVALMIR JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000374-33.2018.8.11.0051; Valor causa: 

R$ 10.000,00 ; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: [INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL] REQUERENTE: DEVALMIR JESUS DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. - Endereço: AC ÁGUA BRANCA, AVENIDA 

FRANCISCO MATARAZZO 1028, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO - SP - 

CEP: 05001-970. CAMPO VERDE, 10 de maio de 2018 Senhor(a) 

Representante da empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A. Procedo a CITAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE REQUERIDA, nos termos do 

processo identificado, por todo o conteúdo da petição inicial, cuja(s) 

cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, bem como 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de Conciliação designada 

para o 19/06/2018 Hora: 13:20 , na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, e para que tome ciência da decisão 

concedendo a tutela antecipada pleiteada pela parte autora. 

ADVERTÊNCIAS:1)- O não comparecimento às audiências importará em 

revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. 2)- Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3)- O promovido deverá oferecer contestação, escrita ou 

oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir 

da referida audiência, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 salários mínimos, a presença de advogado. 4)- Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 5MB cada. Peças que acompanham a 

presente Carta: Atenciosamente, EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS 

Analista Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 

121, JARDIM CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - 

TELEFONE: (66) 34192233

Comarca de Canarana

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41631 Nr: 442-42.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN - Administradora de Bens S/C Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neldo Egon Weirich, Eni Schepp Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Raquel Belculfine Silveira 

- OAB:160487/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Vistos,

Trata-se de embargos de declaração postos por NELDO EGN WEIRICH e 

ENI SCHEPP, em face da decisão proferida à fl. 566.

Vieram os autos conclusos.

É o relado do essencial.

Fundamento e decido.

2. Os embargos foram opostos tempestivamente.

Pela análise das razões recursais, de rigor o não provimento do recurso 

de embargos de declaração.

Razão não assiste à parte recorrente, porquanto inexiste qualquer 

omissão, obscuridade ou contradição na decisão atacada, que deve ser 

compreendida inteiramente entre a fundamentação exarada e o comando 

lançado.

Na verdade, pretende a parte embargante, com interposição do recurso, 

rediscutir a lide, finalidade esta inviável no instrumento utilizado.

No mesmo sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges)

Logo, por entender a embargante rediscutir o mérito do processo, deverá 

se insurgir contra referida decisão utilizando instrumento adequado.

3. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, este Juízoconhece, 

contudo, NEGA PROVIMENTO aos embargos de declaração, devendo a 

decisão atacada ser matida em sua integralidade, pelos próprios 

fundamentos lançados.

Advirta-se à parte embargante que a reiteração inadequada de embargos 

declaratórios poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 77, 

§2, NCPC.

 Proceda-se com o integral cumprimento da decisão anterior.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Chapada dos Guimarâes
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1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102583 Nr: 790-02.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katiucia Resende De Souza, Luis Fernando Da 

Silva Soares, Wesley Costa Da Silva, Allan Diego Dos Santos Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:MT21011-O, MARCONDES SARTOR - OAB:MT3585-B

 Vistos, etc. I. Cumprida a finalidade da missiva, devolva-se ao juízo de 

origem com as nossas homenagens. II. Proceda-se com as baixas e 

anotações. III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79532 Nr: 983-85.2016.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSdC, WNBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O, Queren-Hapuque Albernaz Marques - OAB:19614/0

 Vistos etc.

Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

 Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do CPC.

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, do 

CPC.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 103982 Nr: 1435-27.2018.811.0024

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Luiz Rodi Paes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Marinho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:17649/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ORLANDO MURARO 

SILVA - OAB:772

 Vistos etc.

Diante de possível efeito infringente dos embargos, nos termos do art. 

1.023, §2º, do CPC, intime-se a parte embargada para, em 5 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da ausência de consentimento da cônjuge do autor.

Certifique-se e façam-me conclusos para análise.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 105110 Nr: 1950-62.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÁCIO MESQUITA BICUDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Conceição Duarte Bicudo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA PEDROSO MORAL 

QUEIROZ - OAB:313675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se o promovente, na pessoa de 

seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos 

documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última 

declaração de imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação 

salarial; cópia do último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento 

do benefício.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68622 Nr: 3620-77.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezarina Fernades Prins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela autora contra a 

sentença de fls. 113-114, sob o fundamento, em síntese, de contradição 

na sentença que fixou a DER como 18/03/2015, quando deveria ser a 

partir do indeferimento administrativo (15/07/2014).

Intimada para contrarrazões aos embargos, a parte embargada quedou-se 

inerte (fl. 132).

É o relatório.

Decido.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso, ou quanto a erro material porventura 

existente na decisão em sentido amplo (art. 1.022 do CPC).

Neste contexto, analisando a sentença atacada, observa-se que o julgado 

foi, de fato, contraditório no que tange à data da implantação do benefício, 

que deveria ser a partir do indeferimento administrativo, ou seja, 

15/07/2014 (fls. 17).

Assim, constando nos autos requerimento administrativo veiculado (DER 

15/07/2014), a implantação deve ser a partir de então.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, conheço dos embargos e lhes dou provimento para, 

suprindo a contradição existente na sentença de fls. 113-114, fixar a data 

de inicio de benefício como sendo a data do requerimento administrativo 

veiculado em 15/07/2014 (fl. 17).

Ademais, cumpra-se integralmente a sentença exarada.

Intimem-se.

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento de 

execução, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69868 Nr: 331-05.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Alarico Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A, DIRCEU DE FREITAS 

QUEIROZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:76696/MG-16846, Luciane Rosa de Souza - OAB:OAB/MT 15.779, 

RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 Vistos, etc.

 Considerando que não foram aventadas preliminares prejudiciais de 

mérito, com fundamento no art. 357 do CPC, dou o feito por saneado e fixo 

como pontos controvertidos a relação jurídica havida entre autor e 

requeridos e a formação do contrato.
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 Intimem-se as partes, para que, no prazo de quinze (15) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade, sob pena de indeferimento. Acaso requeiram a produção de 

eventual prova testemunhal, apresentem rol qualificado das testemunhas a 

serem ouvidas (art. 357 do CPC).

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo aos autores provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 58044 Nr: 678-09.2013.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Rosan Dias Figueiredo 

Zamar Taques - OAB:8233, Maria Antonieta Silveira Castor - 

OAB:6366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, comparecer em cartório para retirar o formal 

de partilha, bem como para que, no mesmo prazo, informe os dados 

bancários (CPF/CNPJ, número do banco, agência, conta e tipo de 

conta)dos beneficiários do formal de partilha, para transferência dos 

valores despositados na conta judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64684 Nr: 707-25.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genilson Mendes Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão e citação, devendo o depósito da diligência ser realizado por 

meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81627 Nr: 1746-86.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alairton Juliano Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos etc. I. Homologo a desistência das demais testemunhas. II. 

Apresentadas as alegações finais orais pelas partes, façam-me 

conclusos para sentença. IV. Não havendo alegações de nulidade, saem 

os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41505 Nr: 64-38.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Carvalho Pardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unibanco AIG Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15156, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, 

Fernanda de David Pinto - OAB:22.048, José Antônio S. Pompeu 

Cardoso - OAB:21.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, com fulcro no art. 487, 

II do CPC, acolho a alegação de prescrição do direito da autora e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.Sem 

custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça 

deferida.Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

e anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 39962 Nr: 2446-38.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102043 Nr: 501-69.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime José Eickoff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na forma do art. 99, §2º do CPC, intime-se o requerente, na pessoa de seu 

patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos documentos 

hábeis a comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de 

imposto de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do 

último holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício.

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41493 Nr: 52-24.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Severino Ferreira Curado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Cristhiane Gaiva 

Mattos - OAB:21.554, Elimari Cunha Fontes - OAB:18.329, Juliana 

Andrade Marcelo Antunes - OAB:18.760, Marielle Da Silva 

Fernandes - OAB:19.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 57/2007-CGJ, tendo 

em vista o trânsito em julgado da r. sentença, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a requerente para, querendo, requerer o cumprimento 

da sentença no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do 
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feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 10524 Nr: 1186-67.2004.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargill Agricola S.A ., Renato Gomes Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Bremm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gomes Nery - 

OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Santino Ruchinski - 

OAB:26606/PR

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o 

exequente para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da 

penhora "on line" parcial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 31627 Nr: 1027-51.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Bonhardt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654, Jacqueline Amorim de Almeida - OAB:10732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104578 Nr: 1710-73.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel, Sementes Mariana Comércio 

e Indústria LTDA., Marco Antonio Esteves da Silva ( Espólio )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:10365-a/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de avaliação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17360 Nr: 120-47.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilce Soares Cuiabano, Eliane Soares Cuiabano, Cesar 

Soares Cuiabano, Nilcenéia Soares Cuiabano, Giancarlo da Silva Lara 

Castrillon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Brasilândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giancarlo da Silva Lara 

Castrillon - OAB:6552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198 - MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias 

apresentar cálculo individualizado para cada credor, para posterior 

expedição de Precatório.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000205-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO PISSINI ESPINDOLA OAB - SP198040 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIR MIGUEL SCHWADE (REQUERIDO)

 

Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103341 Nr: 1170-25.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinha Avelino de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio Roupas da Moda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 02 de julho de 2018, às 16hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 105439 Nr: 2075-30.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDO ANTÔNIO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de prévio 

requerimento administrativo, a fim de que seja configurado o interesse de 

agir em ação judicial contra o INSS visando a obtenção de benefício 

previdenciário (Recurso Extraordinário 631.240-MG).

 Consta no referido acórdão:

 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas.” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240/MG, relator Ministro 

Roberto Barroso, julgamento em 3/9/2014 – sem grifo no original)

II. Assim, da análise da inicial e dos documentos que a acompanham, 

verifica-se não ter a autora postulado administrativamente, a concessão 

do benefício pretendido.
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III. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nos autos cópia do 

indeferimento administrativo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do 

CPC, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse processual.

IV. Certifique-se eventual silêncio.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 105426 Nr: 2062-31.2018.811.0024

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sophia Clara de Siqueira Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Moreira Turqueto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO DE 

ALMEIDA - OAB:22035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando a inicial, verifica-se que a parte autora veiculou pedido de 

concessão de justiça gratuita. Todavia, ao menos com base nos parcos 

elementos que compõem o feito, não é crível que não tenha condições de 

arcar com as custas processuais, mormente diante do fato de ser a 

autora proprietária de 3 (três) imóveis nesta Comarca, sendo que em 

nenhum deles faz residência, já que o endereço apontado na inicial não 

condiz com aqueles.

 Assim sendo, deve ser oportunizada à requerente a possibilidade de 

demonstrar a sua hipossuficiência.

CONCLUSÃO.

I. Desta forma, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, DETERMINO que a 

autora comprove nos autos a insuficiência de recursos, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido, ou, eventualmente, 

recolha os valores referentes às custas processuais.

 II. Decorrido o prazo tragam os autos conclusos, certificando a inércia, se 

for o caso.

III. Após, conclusos.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104360 Nr: 1590-30.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTERO DA CRUZ FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo DE 15 

(quinze) dias apresentar impugnação à contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 100988 Nr: 1-03.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo DE 15 

(quinze) dias apresentar impugnação à contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102553 Nr: 776-18.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE S B BALDUINO – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. FERNANDES – COMERCIO DE 

EMBALAGENS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO REIS CARMONA - 

OAB:20889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER LUIZ SOCIO - OAB:43871

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo DE 15 

(quinze) dias apresentar impugnação à contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103523 Nr: 1252-56.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo DE 15 

(quinze) dias apresentar impugnação à contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75557 Nr: 2643-51.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCÍDIO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo DE 15 

(quinze) dias apresentar impugnação à contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99375 Nr: 5479-26.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDA REGINA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo DE 15 

(quinze) dias apresentar impugnação à contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104406 Nr: 1618-95.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSA, Milton Almeida de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 526 de 1154



autos, a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo DE 15 

(quinze) dias apresentar impugnação à contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104080 Nr: 1469-02.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suelen da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos, a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo DE 15 

(quinze) dias apresentar impugnação à contestação juntada aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62688 Nr: 2519-39.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariene Pereira Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Intime o advogado da parte autora para colacionar aos autos documento 

apto a demonstrar que a senhora Maria Lisboa Pereira detém a guarda da 

menor Ludmyla Keila Macedo de Souza, uma vez que, no caso dos autos, 

não se pode presumir que seja sua representante legal.

 II. No mesmo prazo, deverá aportar aos autos documento que comprove o 

comparecimento da autora em data agendada para perícia ou de 

impossibilidade de fazê-lo, o que se considera em face do comunicado de 

decisão de fl. 92.

 III. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 90136 Nr: 1210-41.2017.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO PASSADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PASSADORE - OAB:9143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte Embargante pela imprensa, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, acoste ao feito os comprovantes do 

recolhimento das custas e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321 do CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86571 Nr: 4010-76.2016.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Contudo Materias Para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvany Coimbra Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte autora, pela 

imprensa para no prazo de 15 (quinze) dias, recolha os valores referentes 

às custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 83984 Nr: 2929-92.2016.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levino Jorge de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 10 dias manifestar quanto a certidão do oficial de justiça, 

providenciando o depósito do valor complementar da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104666 Nr: 1770-46.2018.811.0024

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Luiz Lenz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS PIERES NETO, Ana Carolina Bayma 

Pires, Tamara Bayma Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA 

- OAB:7549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 02 de julho de 2018, às 16h30min. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 85054 Nr: 3347-30.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Cristina Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte requerida pela imprensa, para no 

prazo de 15 (quinze) dias especifique as provas que pretenda produzir 

justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104172 Nr: 1512-36.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL CREDITS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 02 de julho de 2018, às 15hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 102281 Nr: 631-59.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito - Financiamento e Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 02 de julho de 2018, às 15h30min. Certifico ainda, que devolvo 

os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103546 Nr: 1261-18.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: mario centoriano junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Nogueira da Silva Neto, SABARÁ 

NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DE CARVALHO DAL 

SECO - OAB:23124/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Acolho a justificativa apresentada pelo autor, o que faço para deferir o 

benefício da justiça gratuita.II. Cite-se e intime-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência de 

conciliação, devendo o ato ser designado e realizado pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca 

(art. 334, CPC/2015).Advirta-se às partes que a ausência injustificada à 

audiência de conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, 

CPC/2015).Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, da 

data da audiência de conciliação designada (art. 334, §3°, 

CPC/2015).Ficam as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência, acompanhadas de advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, 

CPC/2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74892 Nr: 2359-43.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Reginaldo Roldão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIA HANOFF, VANTUIR BENEDITO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:6413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias promover os atos e diligências que lhes incumbir, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 485, III, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 923 Nr: 295-22.1999.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Produtos Alimentícios Capinzal 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diney Leite da Costa - 

OAB:21.352

 Vistos, etc.

I. Diante do certificado à fl. 633, DEFIRO o levantamento do valor do saldo 

remanescente em favor da parte executada, conforme requerido à fl. 555.

II. Efetivado o levantamento e certificado o trânsito em julgado da sentença 

de fl. 601/vº, arquivem-se os autos.

 III. Expeça-se o necessário.

 IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75923 Nr: 2799-39.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdei Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamir do Amaral Ortega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias promover os atos e diligências que lhes incumbir, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 485, III, CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64078 Nr: 125-25.2014.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Augusto Ferreira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT

 DIANTE DO EXPOSTO, recebo os presentes Embargos de Declaração 

para, no mérito julgá-los improcedente, tendo em vista que este recurso 

não pode modificar na sua essência a sentença de mérito, peculiarmente 

quanto à aplicação das penas e suas causas de aumento. Publique-se, 

Registre-se e Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 39890 Nr: 2387-50.2011.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Amaral da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hellen Christina Celestina dos 

Santos - OAB:12167/MT, Nelson Paschoalotto - OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar nos autos, quanto a petição da parte 

requerida de f. 97/98 informando que não houve a baixa das restrições em 

nome da requerente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81852 Nr: 1842-04.2016.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 Vistos, etc.

I. Considerando que ainda não houve no feito tentativa de 

autocomposição, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se o 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.
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As partes deverão ser advertidas de que o não comparecimento, 

injustificado, à audiência a ser assinalada, configura ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC/2015).

 II. Havendo acordo, tragam conclusos.

III. Não havendo acordo, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente 

de nova intimação, as partes deverão manifestar se desejam produzir 

outras provas, além das carreadas nos autos, especificando e 

justificando a necessidade em caso positivo.

IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104176 Nr: 1516-73.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A - BANRISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Souza e Pires Ltda, Claudio Afonso Dias da 

Motta., Carlos Alberto Neves de Souza, Ayrton Dias da Mota, Maridalva 

Sandim de Almeida da Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMINA VIZENTIN DOMINGUES - 

OAB:133338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64526 Nr: 540-08.2014.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc.

I. No tocante a execução de honorários, intime-se o causídico para, 

emendar a inicial, fazendo constar o seu nome como exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

III. Sem prejuízo do acima exposto Defiro a pretensão executória de fls. 

101/103.

IV. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

V. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ordem do 

juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76481 Nr: 3055-79.2015.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Maria Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse na execução da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 51531 Nr: 2260-78.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Erineu Antonio 

Casadei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos, por serem tempestivos, para, 

no mérito, dar-lhes provimento e corrigir a parte dispositiva da sentença, 

isentando o Ministério Público de custas, honorários e despesas 

processuais, na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/85. Intimem-se.Não 

havendo recurso, cumpra-se as demais determinações da sentença 

proferida nos presentes autos.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 86608 Nr: 4022-90.2016.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Benedito Mansur Bumlai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Tocantins Matos - 

OAB:5483, Kleber Tocantins Matos - OAB:4982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Vistos em correição.

 I. Certificada a tempestividade dos embargos e tendo em vista que a 

execução fiscal está devidamente garantida, conforme consta na certidão 

de 30.3.2017, RECEBO os presentes embargos.

II. Intime-se a embargada para impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme preceitua o artigo 17 da Lei n° 6.830/80.

I. Expeça-se o necessário.

 II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82606 Nr: 2241-33.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Russo do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos, etc.

I. Defiro o pedido do advogado da requerente e redesigno a presente 

audiência para o dia 6.6.2018 às 13h30min.

II. Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 51531 Nr: 2260-78.2012.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Erineu Antonio 

Casadei

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 .Pelo exposto, na forma do art. 487, I do novo Código de Processo Civil, 

JULGO inteiramente improcedentes os pedidos iniciais, mantendo incólume 

o certame realizado, juntamente com o seu resultado homologado e a 

nomeação de seu primeiro colocado.Sem custas.CONDENO o Requerente 

ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 2.000,00, 

nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do NCPC. Certificado o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por 

parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução no 

prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.P.I.C.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 17698 Nr: 435-75.2007.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Cristina de Melo 

Barbosa - OAB:11.788/MT, Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO SOARES DA SILVA, Cpf: 

00622683179, Rg: 1583990-7, Filiação: Julia Maria da Conceição, data de 

nascimento: 01/03/1948, brasileiro(a), natural de Araruna-PB, solteiro(a), 

lavrador. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos em correição.I. Intimem-se, por edital, eventuais 

herdeiros do autor Antônio Soares da Silva, para que tomem ciência do 

saldo previdenciário depositado nos autos em nome do falecido, bem como 

para que requeiram, no prazo de 15 (quinze) dias, habilitação. II.Cumprida 

a providência acima, independentemente de outra determinação, intime-se 

o INSS para que manifeste em igual prazo.III. Certifique-se eventual 

silêncio.IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO de eventuais HERDEIROS ou INTERESSADOS da 

parte autora, para que fiquem ciente do saldo previdenciário depositado 

nos autos em nome do falecido e para que requeiram no prazo de 15 dias, 

habilitação.

Resumo da Inicial: Trata-se de ação de cumprimento de sentença proposto 

pelo autor Antonio Soares da Silva em desfavor do INSS - Instituto 

Nacional de Seguro Social, requerendo o pagamento dos valores 

atrasados, referente a sentença que reconheceu e determinou a 

implantação do benefício de Aposentadoria por invalidez.

Chapada dos Guimarães, 25 de novembro de 2017

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-42.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA LORAYNE ROSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO)

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação dos advogados da parte da Audiência de 

Conciliação designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA 

GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2018 Hora: 

15:00 Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2018 Hora: 15:30 , devendo comparecer 

acompanhado de seu constituinte. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de 

maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000776-35.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para manifestar acerca da 

correspondência de citação devolvida pelos Correios - motivo: 

"mudou-se", para requerer o que de direito no prazo de 10 dias. Chapada 

dos Guimarães-MT, 10 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-87.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 05/06/2018, Hora: 15:15 , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 10 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000535-61.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ABADIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROJAS ROSA OAB - MT18752/O (ADVOGADO)

MILENA CRISTINA MICHELON OAB - MT22985/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APIACAS ENERGIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E IMPULSIONAMENTO DE AUTOS - 

Certifico que os embargos de declaração foram protocolados 

tempestivamente. Dessa forma, por economia e celeridade processual, 

intimo a parte contrária para que, querendo, apresente contrarrazões aos 

embargos de declaração, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 

2º, do Código de Processo Civil. Chapada dos Guimarães-MT, 10 de maio 

de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77877 Nr: 307-40.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Henrique Jose de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ANTE O EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, bem como com 

fundamento do art. 386, VII do Código de Processo Penal c/c art. 81 da Lei 

nº 9.099/95, julgo improcedente a denúncia para absolver Luis Henrique 

José de Freitas devidamente qualificado nos autos, do cometimento da 

contravenção penal do art. 42, III do Decreto-Lei nº 3.688/41, por não 

existir prova suficiente para a condenação. Sem custas processuais 
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(CPP, art. 804).Cientifique-se o Parquet. Intime-se através do patrono 

constituído.Transitada em julgado, proceda-se com as anotações e 

comunicações devidas, arquivando-se o presente com as cautelas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 5787 Nr: 3006-92.2002.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Augusto Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Darci Melo Moreira - OAB:2626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que o Provimento nº 02/2010-CGJ instituiu o Sistema 

RENAJUD, ferramenta que possibilita ao magistrado obter informações 

sobre veículos em nome da parte executada, com vistas ao cumprimento 

do referido Provimento, assim como lastreado nos princípios da celeridade 

e da economia processual, defiro a medida requerida, a qual deverá ser 

realizada via RENAJUD.

“Provimento nº 02/2010-CGJ, foi instituído “o Sistema RENAJUD uma 

ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a retirada de constrições 

judiciais dos veículos encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do 

Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN”. 

(Art. 1º).”

Determino a constrição judicial de veículos existentes em nome das partes 

executadas, junto ao DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para 

garantia do débito.

Caso haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação.

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63678 Nr: 3484-17.2013.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adson Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Pereira Carvalho 

da Silva - OAB:17.658

 (...) ANTE O EXPOSTO, nos termos da fundamentação, com fulcro no art. 

81 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 387 do CPP, condeno o acusado Adson 

Souza Carvalho, qualificado nos autos, pela prática do delito do art. 330 do 

CPB, de modo que passo a dosar a pena aplicada, na forma do art. 68 do 

mesmo códex.(...)

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000519-55.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

Y. N. M. D. S. (AUTOR)

Y. M. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000519-55.2017.8.11.0009. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: YNGRID NAIARI MARTINS DE SOUZA, YSABELA 

MARTINS DE SOUZA Parte Ré: RÉU: CLAUDIONOR DE SOUZA Vistos. 

Defiro o requerido no último petitório. Cumpra-se na forma requerida, 

expedindo-se o necessário. Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 09 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000355-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. S. L. D. S. (REQUERENTE)

E. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000355-90.2017.8.11.0009. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: SUELY GALVAO SANTANA LEMES DA 

SILVA, EMERSON DOS SANTOS SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ESTE 

JUÍZO Vistos. Defiro o requerido no último petitório. Cumpra-se na forma 

requerida, expedindo-se o necessário. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 09 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001877-55.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. D. J. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001877-55.2017.8.11.0009. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: NILSON CLAUDINO DE JESUS Parte Ré: RÉU: ELIETE 

CORREIA DE SOUZA Vistos. Defiro o requerido no último petitório. 

Cumpra-se na forma requerida, expedindo-se o necessário. Em razão do 

reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

for necessário. Cumpra-se. Colíder, 09 de maio de 2018.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49168 Nr: 2958-71.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DE OLIVEIRA COMERCIO - ME, APARECIDA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): A. DE OLIVEIRA COMERCIO - ME, CNPJ: 

03592152000119 e atualmente em local incerto e não sabido APARECIDA 

DE OLIVEIRA, Cpf: 90310675120, Rg: 1282453-4, Filiação: Domingos de 

Oliveira e de Aparecida Candida de Oliveira, brasileiro(a), divorciado(a), 

desempregada, Telefone 65.9969.9025. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte Executada acima qualificada e atualmente 
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em local incerto e não sabido, a fim de que no prazo de 10 (dez) dias, 

compareça ao Núcleo da Defensoria Pùblica de Colider/MT, a fim de 

informar os dados bancários para levantamento dos valores bloqueados 

nos autos, conforme decisão adiante transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Em face do trânsito em julgado do v. 

acordão proferido nos embargos apensos n.º 1775-60.2011.811.0009 – 

cód. 57492, que manteve a r. sentença neles proferida, cópia de p. 48/54, 

que reconheceu a decadência do crédito tributário exequendo, determino 

a liberação dos valores bloqueados, via sistema bacenjud, consoante 

espelho de p. 41, em favor da parte executada, que deverá apresentar 

dados bancários em 05 dias.Em seguida, indicada a conta bancária, 

expeça-se o respectivo alvará para levantamento dos valores acima 

assinalados, sem olvidar a necessidade de notificar a parte beneficiária 

pessoalmente, se a conta for de terceiro, inclusive se for, como de praxe, 

de seu patrono. Levantados os numerários, nada mais sendo requerido 

em 05 dias, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias sem demora.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Novaes Costa 

Dominguez, digitei.

Colíder, 08 de maio de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55070 Nr: 2509-45.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, WANCLEY 

ANTUNES GONÇALVES, MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ 

WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, Cpf: 

38431920149, Filiação: Ieda Antunes Goncalves e Amador Ataide 

Goncalves, brasileiro(a), natural de Belo Horizonte-mg-MT. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Executado acima qualificado, da penhora 

realizada nos autos via RENAJUD, de 02 (dois) veículos, sendo um de 

marca/modelo R/PRESIDENTE TRA CARGA 1, CHASSI 

96BAB0521GG012746, ANO FABRICAÇÃO MODELO 2016, Placa 

QBP9524 e outro CHASSI 9EZMT10PCT001A328 ANO DE FABRICAÇÃO 

1996, sem descrição de marca/modelo, Placa JZA9939,conforme Termo 

de Penhora constante nos autos, bem como para que querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente impugnação, tudo na forma da decisçao de 

fls. 52 abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Pedido de p. 50 no sentido de penhorar 

veículo de via terrestre, que defiro, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso IV, do Código de Processo Civil, estando em quarto 

lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

dos executados em benefício do credor, de modo menos oneroso para o 

devedor, sendo que não sugere maior gravidade a penhora de veículo 

automotor, que melhor atende os interesses em jogo e a efetividade da 

prestação jurisdicional.Logo, proceda-se à pesquisa on line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio dos sistemas RENAJUD, até o limite do crédito 

em execução. Se exitosa a busca de veículo, determino que seja feita a 

restrição deste, vinculando-a a este processo, com a lavratura do termo 

de penhora nos autos e sequente intimação das partes. Intime-se a parte 

executada da constrição realizada nos autos, para que querendo ofereça 

impugnação no prazo de 15 dias.Porventura restar inexitosa a restrição 

judicial, intime-se a parte exequente para manifestar o que for de seu 

interesse em 10 dias. Por fim, INDEFIRO, por ora, o pedido de pesquisa no 

sistema INFOJUD, em razão de não ser o momento oportuno para o seu 

deferimento, devendo ser efetivada primeiramente as diligências 

acima.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Novaes Costa 

Dominguez, digitei.

Colíder, 10 de maio de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 2320 Nr: 16-91.1993.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO REVANIL CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE KASTNER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Luis Furim - OAB:MT 

6192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PAÇO - 

OAB:MT-3014-A

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55330 Nr: 2768-40.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA NACIONAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AMARA DE LIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerido no último petitório.

Expeça-se ofício à Receita Federal para acesso às cópias das últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada, desde que sejam 

realizadas por meio eletrônico via INFOJUD.

Realizada a juntada da resposta, intime-se a parte solicitante para 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 2217 Nr: 43-35.1997.811.0009

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO IVO FACCIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival de Oliveira - 

OAB:MT 3548-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193/MT, 

Zelcy Luiz Dall Acqua - OAB:MT - 2718-A

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 3137 Nr: 7-56.1998.811.0009

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MARQUES LOURO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Segura Furlan 

- OAB:MT-3193-A

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52767 Nr: 202-21.2010.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGSO, ADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do arquivamento 

provisório dos autos e o presente momento, intime-se pessoalmente a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso for 

necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 28471 Nr: 360-86.2004.811.0009

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMF, JCF, MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Héber Amilcar de Sá Stábile - 

OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronald Rudá Renner - 

OAB:2808-B

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 12679 Nr: 93-61.1997.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ GERMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vilma Lima Galadinovic Alvim - 

OAB:3526-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do arquivamento 

provisório dos autos e o presente momento, intime-se pessoalmente a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso for 

necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 19705 Nr: 74-07.1987.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CARLOS VIEIRA & CIA LTDA, JOÃO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:MT-3498-3

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 
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sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55988 Nr: 400-24.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES NETO Espólio de

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA ALVEZ MOREIRA 

DA SILVA - OAB:258.420, ANDRE COSTA FERRAZ - OAB:271481-A, 

DANIELA MAGAGNATO PEIXOTO - OAB:235508, GUSTAVO AMATO 

PISSINI - OAB:13.842-A, NIZIA CRISTINA TIEMI OAKI - OAB:214.154

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do arquivamento 

provisório dos autos e o presente momento, intime-se pessoalmente a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso for 

necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55193 Nr: 2631-58.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A LEASING - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C G FERNANDES DA SILVA, CARLOS 

GUILHERME FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerido no último petitório.

Expeça-se ofício à Receita Federal para acesso às cópias das últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada, desde que sejam 

realizadas por meio eletrônico via INFOJUD.

Realizada a juntada da resposta, intime-se a parte solicitante para 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49255 Nr: 8-55.2009.811.0009

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 28860 Nr: 589-46.2004.811.0009

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARSDPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, José Benedito de Oliveira - OAB:RS 

47.076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do arquivamento 

provisório dos autos e o presente momento, intime-se pessoalmente a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso for 

necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34378 Nr: 1758-34.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDO, RNVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, EDSON 

PLENS - OAB:5603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do arquivamento 

provisório dos autos e o presente momento, intime-se pessoalmente a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso for 

necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 41535 Nr: 2954-05.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46237 Nr: 51-26.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPDC, MPDC, MIRIAM PRADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do arquivamento 

provisório dos autos e o presente momento, intime-se pessoalmente a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso for 

necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46906 Nr: 722-49.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAVMG, LDAVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37444 Nr: 3856-89.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCS, MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do arquivamento 

provisório dos autos e o presente momento, intime-se pessoalmente a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso for 

necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 81728 Nr: 2818-95.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ MIOTTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Decorrido o lapso temporal, dê-se vistas dos autos a parte exequente 

para que requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 1.238, parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37714 Nr: 61-41.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MAGOPAR LTDA, VICENTE 

BORTOLON, JOSÉ ANTONIO BORTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

de S. Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido retro da parte exequente.

Assim, SUSPENDO o processo pelo prazo requerido.

Considerando o decurso do lapso temporal entre a data do pedido até o 

presente momento, dê-se vistas dos autos a parte exequente para que 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.238, 

parágrafo único, da CNGC).

Decorrido o prazo para manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 25868 Nr: 2270-85.2003.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Jesus Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do ofício de fl.260, intime-se a parte autora para requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 44052 Nr: 937-59.2007.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRACP, CAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Vistos.

 Do teor da certidão retro, verifica-se que decorreram 05 (cinco) anos 

desde a intimação da parte para efetuar o recolhimento das custas finais 

sem que qualquer outra providência fosse efetivada.

Assim, pronuncio a prescrição do crédito das custas judiciais inadimplidas 

e JULGO EXTINTO o presente feito, na dicção do art. 156, inciso V, e art. 

174 do Código Tributário Nacional e art. 355 da CNGC.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95170 Nr: 2741-81.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDC, JPGDC, IGDC, LMGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerido no último petitório.

Expeça-se ofício à Receita Federal para acesso às cópias das últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada, desde que sejam 

realizadas por meio eletrônico via INFOJUD.

Realizada a juntada da resposta, intime-se a parte solicitante para 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55966 Nr: 379-48.2011.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do arquivamento 

provisório dos autos e o presente momento, intime-se pessoalmente a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso for 

necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 40853 Nr: 2421-46.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR PEREIRA DO NASCIMENTO-ME, 

VALDECIR PEREIRA DO NASCIMENTO, ALICE PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAYNE CRISTINA DE ALMEIDA 

CAPOROSSI SILVA - OAB:MT/10357, Joaquim Fábio Mielli Camargo 

- OAB:MT 2680, Larissa Aguida Vilela - OAB:MT/ 9196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do arquivamento 

provisório dos autos e o presente momento, intime-se pessoalmente a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso for 

necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82389 Nr: 3430-33.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDAobs. PARA 

INTIMAÇÃO DIÁRIO - OAB:12333

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do último petitório e 

o presente momento, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 536 de 1154



Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 20039 Nr: 8-56.1989.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÕES GARRIDO LTDA, FRANCISCO 

FERREIRA DA SILVA, HILDA GARRIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerido no último petitório.

Expeça-se ofício à Receita Federal para acesso às cópias das últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada, desde que sejam 

realizadas por meio eletrônico via INFOJUD.

Realizada a juntada da resposta, intime-se a parte solicitante para 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 41538 Nr: 2968-86.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MACHADO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASCOAL DONIZETE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do arquivamento 

provisório dos autos e o presente momento, intime-se pessoalmente a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso for 

necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 12876 Nr: 1023-40.2001.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGAS MIRANDA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Russel Alexandre B. Maia - 

OAB:Proc. Federal

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do último petitório e 

o presente momento, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 30890 Nr: 1944-91.2004.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNILSON GARCIA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerido no último petitório.

Expeça-se ofício à Receita Federal para acesso às cópias das últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada, desde que sejam 

realizadas por meio eletrônico via INFOJUD.

Realizada a juntada da resposta, intime-se a parte solicitante para 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 41681 Nr: 3093-54.2006.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA TEIXEIRA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região (fls. 222/223), SOLICITE-SE o pagamento do débito, com a 

devida atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor – 

RPV e/ou Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em consonância com as disposições contidas nos 

artigos 535, § 3º, inciso I e 910, § 1º, ambos do NCPC e 100, “caput”, da 

CRFB/88, observando-se, no que couber, as disposições do art. 443, § 1º, 

§ 2º e § 3º, da CNGC, tudo devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias.

Com o depósito do respectivo valor, EXPEÇA-SE alvará para levantamento, 

devendo-se observar o disposto no art. 450, § 5º, da CNGC.

Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da Conta 

Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Levantado(s) o(s) valor(es) depositado(s) e não havendo requerimentos, 
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remetam-se os autos ao arquivo definitivo, observando-se em tudo a novel 

CNGC.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se no que couber a decisão de (fls. 206/207).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34100 Nr: 1605-98.2005.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA COM. DE MADERIAS AMERICANA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pinto Garcia - 

OAB:1240129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerido no último petitório.

Expeça-se ofício à Receita Federal para acesso às cópias das últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada, desde que sejam 

realizadas por meio eletrônico via INFOJUD.

Realizada a juntada da resposta, intime-se a parte solicitante para 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53174 Nr: 612-79.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DA SILVA LIMA, VILMAR DA SILVA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do último petitório e 

o presente momento, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84458 Nr: 1860-75.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES EDUARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do arquivamento 

provisório dos autos e o presente momento, intime-se pessoalmente a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso for 

necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 51932 Nr: 2643-09.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE CAROLINA SUZINI GONÇALVES, M C 

SUZINI GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do último petitório e 

o presente momento, intime-se a parte autora para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o 

devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 27190 Nr: 2679-61.2003.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA 

DE MT - CREA/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA JOELMA PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flavio P. Daltro - 

OAB:MT 7285, Larissa Shimoya - OAB:8480/MT, ROBERTO CARLONI 

DE ASSIS - OAB:11291/O, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:MT - 4.678, 

TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 Vistos.

Defiro o requerido no último petitório.

Expeça-se ofício à Receita Federal para acesso às cópias das últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada, desde que sejam 

realizadas por meio eletrônico via INFOJUD.

Realizada a juntada da resposta, intime-se a parte solicitante para 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 53168 Nr: 606-72.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALMIR PEDROSO, SÉRGIO ALMIR 

PEDROSO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerido no último petitório.

Expeça-se ofício à Receita Federal para acesso às cópias das últimas 

declarações de imposto de renda da parte executada, desde que sejam 

realizadas por meio eletrônico via INFOJUD.

Realizada a juntada da resposta, intime-se a parte solicitante para 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82235 Nr: 3266-68.2012.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalmi Aparecido Nunes Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal decorrido entre a data do arquivamento 

provisório dos autos e o presente momento, intime-se pessoalmente a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 

1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso for 

necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000714-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA PEDROSO BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000714-06.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

2.378,71; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: 

REQUERIDO: PRISCILA PEDROSO BARROS Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Decreto- Lei 911/69, tendo como objeto o bem descrito e 

caracterizado na exordial. Aduz a parte autora, em síntese, ter a parte 

requerida firmado contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária 

para aquisição de determinado bem, cujo débito em aberto consta 

atualizado no representativo da dívida vencida e vincenda, com acréscimo 

dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido, alienando-o 

fiduciariamente ao(à) requerente. Porém, afirma estar ele(a) inadimplente e 

constituído em mora, conforme documentos acostados à inicial. Assim, 

requer, liminarmente, seja determinada a apreensão do bem acompanhado 

dos documentos de porte obrigatório e de transferência que se encontra 

em poder do(a) demandado(a), entregando-o a um dos patronos do(a) 

demandante ou a quem indicarem. II - FUNDAMENTAÇÃO A presente ação 

foi devidamente instruída com o contrato de alienação fiduciária em 

garantia de bens móveis, a notificação extrajudicial e/ou o protesto. Desta 

forma, resta demonstrada a existência de contrato de alienação fiduciária 

em garantia de bens móveis em que a parte requerida, como garantia da 

obrigação assumida, entregou ao(à) requerente a propriedade do bem 

descrito e caracterizado na inicial. De igual modo, verifica-se o 

inadimplemento, por parte daquele(a), e a comprovação da mora por meio 

de entrega da notificação extrajudicial. Entanto, a consolidação da 

propriedade do bem não pode se dar livre de ônus, vale dizer, sem a 

incidência de tributos, multas, diárias de pátio e outros encargos similares. 

Não se desconhece a dicção do parágrafo único, do art. 1.368-B, do 

Código Civil, incluído pela Lei 13.043/14, que, em princípio, autoriza aquela 

prerrogativa (liberação do bem livre de ônus). É que, por se tratar de 

questões tributárias, ou seja, a incidência de Imposto sobre a Propriedade 

de Veículos Automotores (IPVA) e de taxas pelas diárias de pátio e outros 

encargos similares, incidente a Lei 5.172/66 que, em seu art. 108, 

determina a observância estrita à lei expressa e, somente na ausência, a 

utilização da analogia, da equidade e dos princípios gerais de direito 

tributário e direito público: “Art. 108. Na ausência de disposição expressa, 

a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará 

sucessivamente, na ordem indicada: I - a analogia; II - os princípios gerais 

de direito tributário; III - os princípios gerais de direito público; IV - a 

eqüidade.” No particular, a Lei Estadual 7.301/00, que institui o Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e dá outras 

providências, estabelece em seu art. 9º c.c. o art. 10, incisos I e II, que o 

contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo, sendo solidariamente 

responsáveis pelas obrigações principais e acessórias o devedor 

fiduciário e o arrendatário: “Art. 9º Contribuinte do imposto é o proprietário 

do veículo.” “Art. 10 São solidariamente responsáveis pelas obrigações 

principal e acessórias: I - o devedor fiduciário, no caso de alienação 

fiduciária em garantia; II - o arrendatário, no caso de arrendamento 

mercantil.” Assim, muito embora o parágrafo único, do art. 1.368-B, do 

Código Civil autorize aquela liberação graciosa, a lei tributária dispõe de 

forma diversa, impondo ao proprietário, ainda que resolúvel, a condição de 

contribuinte do imposto, não podendo a lei civil definir os respectivos 

efeitos tributários, na determinação do art. 109 do Código Tributário 

Nacional: “Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para 

pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, 

conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos 

tributários.” Quanto às multas referente a eventuais infrações de trânsito, 

estas são devidas pelo infrator, na forma do art. 161 do Código de 

Trânsito Brasileiro: “Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância 

de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das 

resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e 

medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições 

previstas no Capítulo XIX.” Mas, para licenciar o veículo, deverá o 

proprietário - no caso a parte autora -, quitar todos os débitos relativos a 

tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, independentemente 

da responsabilidade pelas infrações cometidas, na exata disposição do § 

2º, do art. 131, da Lei 9.503/97: “Art. 131. O Certificado de Licenciamento 

Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 

Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. § 2º 

O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os 

débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, 

vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas 

infrações cometidas.” Alfim, salienta-se que estes débitos, caso 

incidentes, poderão ser cobrados em ação regressiva contra o devedor 

fiduciário. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) DEFIRO LIMINARMENTE a 

busca e apreensão do bem acima citado no endereço constante na 

exordial, eis que preenchidos os requisitos necessários para a 

concessão, conforme estabelece o art. 3° do Decreto-Lei 911/69, 

expedindo-se o competente mandado, a fim de que o bem e seus 

respectivos documentos sejam depositados em mãos das pessoas 
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indicadas pela parte autora, mediante auto circunstanciado contendo as 

especificações do estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta 

Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, para que o requerido 

pague a dívida pendente; b) DEFIRO o pedido de inserção de restrição 

judicial, do bem em questão, na base de dados do Registro Nacional de 

Veículos Automotores - RENAVAM, nos termos do art. 3º, § 9º, do 

Decreto-Lei 911-69; c) INDEFIRO o pedido para expedição de ofícios ao 

DETRAN para que expeça novos certificados de registro de propriedade 

em nome do credor, livre de ônus da propriedade fiduciária, ou a retirada 

de quaisquer ônus incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de 

Veículos Automotores – RENAVAM, eis que tais obrigações envolvendo o 

veículo são ônus das partes, na forma do art. 108 do CTN, dos arts. 9º e 

10 da Lei Estadual 7.301/00 e art. 131, § 2º, do CTB; e d) INDEFIRO o 

pedido para expedição de ofício à Secretaria da Fazenda Estadual, 

informando a transferência da propriedade, para que se abstenha de 

cobrar o IPVA, tendo em vista que a lei tributária impõe ao proprietário, 

ainda que de forma resolúvel, a condição de contribuinte do imposto. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Com fundamento no art. 537 do NCPC, fixo multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), para a hipótese de descumprimento da ordem judicial para a 

entrega do bem e de seus respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do 

Decreto-Lei 911/69). CITE-SE o(a) requerido(a) para, querendo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

execução da liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3°, § 2°, do Decreto-Lei 911/69), sob pena de consolidar-se a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário (art. 3°, § 1°, do Decreto-Lei 911/69), e/ou apresentar resposta, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se da execução da medida ora 

concedida, constando no mandado a advertência do artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda-se à restrição judicial no Registro 

Nacional de Veículos Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do 

Decreto-Lei 911/69. Proceda-se às diligências em conformidade com o art. 

212, do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja 

necessário. Cumpra-se. Colíder, 04 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000715-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILI SILVA AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000715-88.2018.8.11.0009. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: MARILI SILVA 

AQUINO Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de busca e apreensão, 

com pedido de liminar, fundamentada no Decreto- Lei 911/69, tendo como 

objeto o bem descrito e caracterizado na exordial. Aduz a parte autora, em 

síntese, ter a parte requerida firmado contrato de consórcio garantido por 

alienação fiduciária para aquisição de determinado bem, cujo débito em 

aberto consta atualizado no representativo da dívida vencida e vincenda, 

com acréscimo dos encargos moratórios contratuais sobre o vencido, 

alienando-o fiduciariamente ao(à) requerente. Porém, afirma estar ele(a) 

inadimplente e constituído em mora, conforme documentos acostados à 

inicial. Assim, requer, liminarmente, seja determinada a apreensão do bem 

acompanhado dos documentos de porte obrigatório e de transferência que 

se encontra em poder do(a) demandado(a), entregando-o a um dos 

patronos do(a) demandante ou a quem indicarem. II - FUNDAMENTAÇÃO A 

presente ação foi devidamente instruída com o contrato de alienação 

fiduciária em garantia de bens móveis, a notificação extrajudicial e/ou o 

protesto. Desta forma, resta demonstrada a existência de contrato de 

alienação fiduciária em garantia de bens móveis em que a parte requerida, 

como garantia da obrigação assumida, entregou ao(à) requerente a 

propriedade do bem descrito e caracterizado na inicial. De igual modo, 

verifica-se o inadimplemento, por parte daquele(a), e a comprovação da 

mora por meio de entrega da notificação extrajudicial. III - DISPOSITIVO 

Ante o exposto: a) DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do bem 

acima citado no endereço constante na exordial, eis que preenchidos os 

requisitos necessários para a concessão, conforme estabelece o art. 3° 

do Decreto-Lei 911/69, expedindo-se o competente mandado, a fim de que 

o bem e seus respectivos documentos sejam depositados em mãos das 

pessoas indicadas pela parte autora, mediante auto circunstanciado 

contendo as especificações do estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente; e b) DEFIRO o pedido de 

inserção de restrição judicial, do bem em questão, na base de dados do 

Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, nos termos do 

art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911-69. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Com 

fundamento no art. 537 do NCPC, fixo multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de 

descumprimento da ordem judicial para a entrega do bem e de seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei 911/69). CITE-SE 

o(a) requerido(a) para, querendo, pagar a integralidade da dívida 

pendente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3°, § 2°, do 

Decreto-Lei 911/69), sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3°, § 1°, 

do Decreto-Lei 911/69), e/ou apresentar resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar-se da execução da medida ora concedida, 

constando no mandado a advertência do artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. Proceda-se à restrição judicial no Registro Nacional de 

Veículos Automotores, nos termos do art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69. 

Proceda-se às diligências em conformidade com o art. 212, do Novo 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 04 de maio de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000575-54.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LENON SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000575-54.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

39.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ACIDENTÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOHN LENON SANTOS DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Inicialmente, com base 

no documento juntado no id. 12452788 - págs. 1/2, cópia da CTPS da parte 

autora, bem ainda considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e 

art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Compulsando os autos, verifica-se que 

a parte autora apresentou pedido de desistência da ação por falta de 

interesse processual. Considerando que, no termos do art. 485, § 4°, do 

NCPC, a parte requerida não foi citada e, consequentemente, não 

apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do NCPC. Condeno a parte autora em custas e despesas 

processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC. Mas deixo de condená-la em 

honorários advocatícios, considerando a inexistência de citação do polo 

passivo. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. 
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Cumpra-se. Colíder, 10 de maio de 2018.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000710-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ERCILIA COTRIM GARCIA STROPA OAB - MT0008048A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000710-66.2018.8.11.0009. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA SANTOS 

Parte Ré: RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada 

por MARIA APARECIDA ARAUJO DA SILVA SANTOS, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial, em todos os seus termos. Diante 

do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a 

impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas audiências de 

conciliação, bem como em razão das especificidades da causa e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma 

de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a 

citação do requerido para contestar a inicial, com as advertências de 

legais, bem como sua intimação para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento, a qual designo para o dia 13/09/2018, às 14h10min. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem prejuízo, DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para 

querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo 

a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Colíder/MT, 08 de maio de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000640-49.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000640-49.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR IDADE (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA BARBOSA Parte Ré: RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 1 - RECEBO 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. 2 - Pois bem. 

Trata-se de ação de percepção de benefício previdenciário ajuizada por 

MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA BARBOSA, em face do Instituto Nacional 

Do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, por meio da 

qual postula, em sede de antecipação de tutela, a implantação imediata do 

benefício, uma vez que a parte autora preencheria os requisitos para a 

concessão de aposentadoria por idade híbrida. Nesse diapasão, cumpre 

asseverar que as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram 

sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo 

neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias 

porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se 

esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos 

da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Mister ressaltar que a presente análise de pedido antecipatório 

dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição sumária, não 

havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da cognição exauriente 

com o fim de constatar a certeza do direito invocado, mas valendo-se sim 

de um juízo de probabilidade. Assim, em que pesem as argumentações 

constantes da exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está 

desamparada dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela 

antecipada neste estágio processual. Afinal, o conjunto probatório até 

então produzido não é suficiente para o deferimento da tutela almejada, 

mormente quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos para o 

recebimento do benefício quanto ao período exigido a título de trabalhador 

rural em regime de economia familiar. O raciocínio ora desenvolvido 

provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido 

o seguinte posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 

proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

apanhado, tenho que os documentos colacionados aos autos não são 

suficientes para o convencimento desta Magistrada quanto às alegações 

esposadas na inicial, mesmo porque, conforme os entendimentos acima 

colacionados, a prova material, por si só, não versa sobre todos os 

aspectos do benefício pretendido, mas, sim, apenas sobre ter exercido 

por algum tempo o trabalho rural, constituindo, dessa forma, apenas um 

dos requisitos para o recebimento do pretendido benefício. Diante do 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente 

decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. Saliente-se, uma vez mais, que 

a presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo 

de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

3 - Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13/09/2018, às 13h30min. Com efeito, a designação precoce da 

audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 
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prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência. 4 - Por sua vez, havendo 

preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. 5 - Sem prejuízo, DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. 6 - CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes 

para querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do 

artigo 455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes 

(devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso 

II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela 

parte ao juiz). INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 08 de maio 

de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito [1] 

Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000721-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI CARDOSO DA CRUZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000721-95.2018.8.11.0009. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: SUELI CARDOSO DA CRUZ DOS SANTOS Parte Ré: 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL ajuizada por SUELI 

CARDOSO DA CRUZ DOS SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, 

RECEBO a petição inicial, em todos os seus termos. Diante do ofício 

circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a impossibilidade 

dos Procuradores em comparecer nas audiências de conciliação, bem 

como em razão das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e 

Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, a qual designo para o dia 13/09/2018, às 14h50min. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem prejuízo, DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para 

querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo 

a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, servindo a presente 

decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. 

Colíder/MT, 08 de maio de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97012 Nr: 132-91.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECIRIA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMICIO FIGUEIREDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:16232/MT

 Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

AS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48970 Nr: 2754-27.2008.811.0009

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI FAGUNDES JÓCAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:MT/4062

 Autos nº: 2008/245.

Código nº: 48970.

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento voluntário de sentença realizado por Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

À fl. 76-76/verso, o requerido manifestou nos autos informando o 

pagamento dos honorários sucumbenciais, pugnando pela extinção do 

feiro.

 Intimado para se manifestar (fl. 82), o advogado da parte autora se 

manteve inerte (fl. 84).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do requerido, 

conforme fls. 76-77, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

2 - Destarte, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

depositados nos autos (fl. 77).

 INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que 

de direito.

3 - Decorrido o prazo do item “2” sem requerimentos e certificado o 

trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do feito com as 

baixas e anotações de estilo.

4 - Destarte, CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC (O juiz 
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deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação), uma vez que o autor 

não foi intimado pessoalmente sobre a liberação dos valores.

 Por fim, após o trânsito em julgado, inexistindo requerimentos, determino o 

imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 03 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55564 Nr: 123-08.2011.811.0009

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - 

OAB:17782/MT, ANA CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 13.227-B, FREDERICO 

STECCA CIONI - OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, BRUNO BUDKE LAGE - OAB:14710-OAB/MT, 

HIGOR HUYNTER CARINHENA - OAB:8061-B/MT, PAULO CELERINO 

ALVIM DA FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 [...] Ex positis, e por tudo o mais que dos autos consta, nos termos da 

fundamentação supra e com amparo no artigo 226, § 6º da Constituição da 

República, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 66, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vestibular, para DECLARAR a 

partilha “pro rata” (50% para cada uma das partes) dos seguintes bens e 

direitos advindos dos rol acima elencados, nos itens 1 a 41, bem como 

para CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização a título de 

danos morais a requerente no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 

decidindo o feito com resolução de méritoNo mais, tendo a requerente 

decaído de parte mínima do pedido, CONDENO o requerido, ainda, no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos 

patronos da requerente que, à vista da matéria em discussão, tempo da 

demanda, bem como o trabalho desenvolvido e, ainda, atendendo aos 

critérios do art. 85, §2º do CPC/2015, fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor econômico pretendido, ou seja, sobre o valor da quota parte da 

requerente, bem como do valor referente à indenização a título de danos 

morais.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder, 07 de maio de 2018.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55284 Nr: 2722-51.2010.811.0009

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 

13.227-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GALADINOVIC ALVIM 

- OAB:OAB/MT 14.371

 [...] Exposto isso, com base no artigo art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, julgo procedente o pedido para decretar a separação de 

corpos, tornando definitiva a decisão liminar de fl. 39-44 e condenar o 

requerido a pagar a título de alimentos o valor de R$ 5.294,70 (cinco mil 

duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), equivalente a 5,55 

vezes o salário mínimo vigente.Condeno, ainda, o requerido as custas 

processuais e honorários advocatícios, que à vista da natureza da causa, 

trabalho desenvolvido e atendendo a critérios de equidade fixo em 10% do 

valor da causa, nos termos do art. 85,§2º, I a IV, do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder, 07 de maio de 2018.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85031 Nr: 2417-62.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo d 30 

(trinta) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80717 Nr: 1737-14.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT, SÉRGIO DE JESUS DA SILVA - OAB:10.699-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 48706 Nr: 2499-69.2008.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 10 (dez) dias, conforme determinado na decisão 

de fls. 183, informando nos autos o deferimento, ou não, pela via 

administrativa do benefício em voga, nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84559 Nr: 1959-45.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de tribunal de 

justiça do estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 82827 Nr: 170-11.2013.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDIEDCNPM(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 
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OAB:15484-A/MT, JORGE JOSÉ JUSTI WASZAK - OAB:PR 16.878, 

SIRLENE ELIAS RIBEIRO - OAB:PR 28.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de tribunal de 

justiça do estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 49306 Nr: 34-53.2009.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI FAGUNDES JÓCAME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA 

JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 Autos nº: 2009/1.

Código nº: 49306.

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento voluntário de sentença realizado por Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

À fl. 97, o autor manifestou nos autos requerendo o levantamento de 

valores depositados nos autos.

 À fl. 96, aportou aos autos, ofício proveniente do Banco do Brasil 

informando o deposito de valores nos autos, realizado pela requerida.

Após um ato e outro, à fl. 102-103, foi expedido o respectivo alvará 

eletrônico, para levantamento dos valores depositados em favor do autor, 

a título de indenização por danos morais e materiais.

Intimado para se manifestar (fl. 104), o advogado da parte autora se 

manteve inerte.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do requerido, 

conforme fls. 96 e 102, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

Sem custas.

Destarte, CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do art. 450, da CNGC (O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação), uma vez que o autor 

não foi intimado pessoalmente sobre a liberação dos valores.

 Por fim, após o trânsito em julgado, inexistindo requerimentos, determino o 

imediato ARQUIVAMENTO do feito com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 03 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81277 Nr: 2341-72.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CRISTINA BAZZO MORELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO DO SANTO MORELATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CÉLIA DE JULIO - OAB:MT - 

13.227-B, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tathiane Lemos Ibanez 

Barbosa - OAB:5634/MT

 [...] Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido vestibular, para CONDENAR Emílio do Santo 

Morelato a prestar as contas referente à administração de todo o acervo 

patrimonial das partes, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de não lhe 

ser lícito impugnar as que a autora apresentar, bem coo exibir os 

documentos idôneos à sua comprovação, nos termos do artigo 550, §5º, 

Código de Processo Civil. CONDENO o réu, ainda, no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios aos patronos da 

requerente que, à vista da matéria em discussão, tempo da demanda, bem 

como o trabalho desenvolvido e, ainda, atendendo aos critérios do art. 85, 

§2º do CPC/2015, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a 

saber: 372.392,52 (trezentos e setenta e dois mil, trezentos e noventa e 

dois reais e cinquenta e dois centavos), conforme decido nos autos do 

processo, em apenso, sob nº Apolo 83465.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Colíder, 08 de maio de 2018.Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 37254 Nr: 3760-74.2005.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A- 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINO CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Autos nº: 3760-74.2005.811.0009.

Código Apolo nº: 37254.

 Vistos, etc.

 I - INTIME-SE o exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca do teor do documento de fls. 475-476.

 II - Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 04 de maio de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 53411 Nr: 849-16.2010.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVR AGRO INDUSTRIAL LTDA, ANGELO 

MARCHEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sergio ferreira Mendes - 

OAB:8909/MT, Max Magno Ferreira Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de tribunal de 

justiça do estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos. Pois no endereço 

fornecido nas fls. 36, não tem serviço de correios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100326 Nr: 2411-50.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTILASER INDUSTRIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA - 

OAB:3229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória na Comarca de São Paulo - SP, 

objetivando a PENHORA e AVALIAÇÃO em bens do(s) requerido(s) 

residente naquela Comarca e comprovando nos autos, conforme 
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despacho de fls. 11, item 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55681 Nr: 235-74.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, do retorno dos autos do TRF a 

este Juízo, para que se manifeste, querendo, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

sendo que os autos em referência que se encontram à disposição na 

Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 19413 Nr: 1404-14.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 22260 Nr: 2362-97.2002.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA BERTOTTI DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilson Ferreira Pedrosa Filho - 

OAB:54l6/MT, EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA - 

OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83454 Nr: 810-14.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINÉIA DE SOUZA SANTOS, GUSTAVO DE 

SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50598 Nr: 1315-44.2009.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PEREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 84217 Nr: 1609-57.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, MARGARIDA WALZ LEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON LUIZ DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:MT 13.737, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:MT 8677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, 

suspendendo-o até a data requerido pelo autor ( 05/11/20180, conforme 

manifestação de fls. 44/45.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97122 Nr: 167-51.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON LEANDRO PASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO KLEBER POSSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA DOS SANTOS 

BAHIA - OAB:6486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, através do recolhimento da guia a ser emitida no site de tribunal de 

justiça do estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), devendo o 

comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54854 Nr: 2293-84.2010.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA MENDONÇA DE MELLO BEPPLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AMERICANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875, 

Elisangela Soares Iiyama - OAB:11875-n/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A, Rosmeri Valduga - OAB:11550

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO 

os advogados das partes, do retorno do mesmo do TJMT a este Juízo, 

para querendo, se manifestem, NO PRAZO DE 05 DIAS. Autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 86175 Nr: 3582-47.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 INTIMAÇÃO dos advogados para querendo se manifestar sobre o retorno 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98194 Nr: 904-54.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSABETE KOKOVICK DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se manifeste, 

NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca da certidão do oficial de Justiça - 

documentos de fls. 30, ficando desde já intimado de que, se for requerido 

a expedição de novo mandado de CITAÇÃO, deverá o advogado da parte 

Autora, promover o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

através do recolhimento da guia a ser emitida no site de Tribunal de Justiça 

do estado de Mato Grosso, devendo o comprovante do recolhimento ser 

juntado nos autos, sendo que o referido processo se encontra à 

disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90645 Nr: 3481-73.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARUANA PALACE HOTEL LTDA, ANTONY 

PAULO LUENENBERG, PAULO ROBERTO LUENENBERG, MARIA SALETE 

VIEIRA LUENENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT-16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Gabriela Vieira Adami - 

OAB:14043

 intimação do advogado da parte Autora, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória na Comarca de ALTA 

FLORESTA-MT, objetivando a CITAÇÃO, PENHORA e AVALIAÇÃO em 

bens do(s) requerido(s) residente naquela Comarca e comprovando nos 

autos, conforme despacho de fls. 11, item 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 43762 Nr: 664-80.2007.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA LOPES GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIDORO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2007/44.

Código do Apolo: 43762.

Vistos.

INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento ao feito, apresentando 

as certidões deferidas no item “2” de fl. 52.

Cumpra-se expedindo o necessário.

ÀS PROIDÊNCIAS

Colíder/MT, 07 de agosto de 2017.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 111226 Nr: 1227-88.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR ANTONIO COSTA SILVA, EDUARDO 

ADRIANO SOARES, MARLON FIDELIS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº 1227-88.2018.811.0009 – Código nº. 111226

Decisão

Vistos, etc.

1 – Do recebimento da denúncia.

a) Presentes os pressupostos legais contidos no art. 41 do CPP e, 

inexistindo qualquer das hipóteses elencadas no art. 395 do mesmo 

Diploma Legal, RECEBO a denúncia em todos os seus termos.

 b) CITE-SE o(s) acusado(s) para responder (em) à acusação por escrito 

no prazo de 10(dez) dias, consignando no instrumento citatório, 

expressamente, o contido no art. 396-A do CPP.

c) Quedando-se inerte(s), desde que pessoalmente citado(s), ou acaso 

compareça(m) para informar(em) que não possui(em) condição de 

constituir(em) advogado, nomeio a Defensoria Pública Estadual para 

defendê-lo(s), concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) 

dias para apresentar resposta à acusação.

d) Sem prejuízo, em relação aos requerimentos formulados pelo Ministério 

Público na cota, INDEFIRO tão somente o pedido contido no item II, 

deferindo os demais itens.

Registro que os fundamentos legais que embasam o indeferimento das 

referidas requisições, são os artigos 129 da CF/88, e 26 da Lei 8.625/93 e 

o artigo 1.373, inciso II, da CNGC.

Os fundamentos fáticos, de sua vez, consistem na ausência de 

demonstração pelo Parquet da impossibilidade de fazer tais requisições 

por seus próprios meios.

Os artigos 129 da CF/88, e 26 da Lei 8.625/93, por sua vez, atestam o 

poder requisitório do MPE.

 Anoto que este juízo não ignora e tampouco nega vigência ao disposto no 

artigo 975, da CNGC, acontece que a interpretação de tal dispositivo não 

deve ser de forma isolada, ao contrário, a interpretação deve ser 

sistemática, vale dizer, o preceito normativo supra deve ser analisado em 

sincronia com os demais comandos normativos referentes ao objeto em 

questão. Neste toar, o que se extrai que poderá o gestor, visando à 

celeridade do processo, tomar tal providência, desde que demonstrada tal 

impossibilidade pelo Parquet.

Assim sendo, a míngua de comprovação de que o órgão ministerial não 

está impossibilitado de requisitar os antecedentes criminais do réu e, 

ainda, demais requisições, não há porque sobrecarregar, ainda mais, os 

serventuários do fórum, quando os servidores do órgão ministerial ou 

quem as suas vezes o fizer, poderão fazer por seus meios, o que 

contribui para maior celeridade processual, vez que a serventia da vara 

ocupar-se-á com os demais atos necessários a tramitação do processo.

e) Conforme exige o artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, determino a 

comunicação do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, sendo o caso, a delegacia de policia de onde se originou o 

inquérito, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional 

de Informações Criminais (SINIC);

f) Após a resposta à acusação, nova conclusão;

2 – Do arquivamento quanto ao crime de furto ocorrido na Loja Pó de 

Arroz.

Com razão a nobre representante do Ministério Público em promover o 

arquivamento dos presentes autos em relação ao delito de furto na loja Pó 

de Arroz, pois, em análise no feito, constata-se a escassez de elementos 

suficientes que pudessem dar suporte a instauração de uma ação penal, 

desta feita, o arquivamento da peça policial é medida que se impõe.

Posto isso, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, 

DETERMINO o arquivamento em relação aos indiciados Igor Antônio Costa 

Silva, Marlon Fidelis Santana e Eduardo Adriano Soares quanto ao crime 

supramencionado ressalvado a possibilidade de desarquivamento nos 

termos do art. 18 do CPP.

3 – Do arquivamento quanto ao crime de associação criminosa.

Frise-se, para que haja o ajuizamento de ação penal deve haver 
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elementos probatórios mínimos a indicar a responsabilidade penal por 

conta dos fatos investigados. Não é o que ocorre no presente caso.

A despeito de todos os esforços realizados pela Autoridade Policial, 

partindo de vias de investigação válidas e eficazes, não foi possível 

angariar elementos mínimos que indicassem a tipicidade da conduta. 

Assim, falece a possibilidade de atuação do Ministério Público na 

persecutio criminis in judicio, impondo-se, pois, o arquivamento do feito.

Posto isso, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, 

DETERMINO o arquivamento em relação aos indiciados Igor Antônio Costa 

Silva, Marlon Fidelis Santana e Eduardo Adriano Soares quanto ao crime 

supramencionado ressalvado a possibilidade de desarquivamento nos 

termos do art. 18 do CPP.

4 – Do arquivamento quanto ao indiciado Geovane Ferreira da Silva em 

relação aos delitos descritos na denúncia.

Note-se que, com relação ao indiciado supramencionado, de igual forma, 

não há elementos suficientes que pudessem dar suporte a instauração de 

uma ação penal, a saber, evidências da autoria e materialidade na pessoa 

do indiciado, de modo que o arquivamento é medida que se impõe.

 Posto isso, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, 

DETERMINO o arquivamento em relação Geovane Ferreira da Silva quanto 

aos crimes supramencionados ressalvado a possibilidade de 

desarquivamento nos termos do art. 18 do CPP.

5 – Da concessão de liberdade provisória à Eduardo Adriano Soares

No que tange a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado 

Eduardo Adriano Soares, esta não mais subsiste.

Ora, observa-se na cota ministerial que o próprio MPE propôs ao acusado 

supra a suspensão condicional do processo, bem como postulou pela 

concessão da liberdade.

Desta feita, considerando que o denunciado poderá ser beneficiado com o 

sursi, não há motivo para mantê-lo sob a custódia do Estado.

Portanto, REVOGO a prisão preventiva de Eduardo Adriano Soares, 

concedendo-lhe liberdade provisória, contudo, condicionada ao 

cumprimento das seguintes medidas cautelares: i) não alterar seu 

endereço sem prévia comunicação ao Juízo; ii) comparecimento a todos 

os atos do processo; iii) comparecimento mensal em juízo (até o dia 10 de 

cada mês), para informar e justificar suas atividades.

EXPEÇA-SE, alvará de soltura em favor do acusado Eduardo Adriano 

Soares, devendo o mesmo ser posto imediatamente em liberdade, salvo 

por outro motivo não estiver preso.

6 – Das deliberações finais

a) DEVERÁ o oficial de justiça, em relação ao acusado Eduardo, no ato do 

cumprimento do alvará de soltura, CITÁ-LO da presente ação, bem como 

indagá-lo se pretende constituir advogado particular ou ser assistido pela 

DPE;

b) Anoto que quando do oferecimento de reposta acusação pelas defesas 

dos acusados Eduardo e Marlon, DEVERÃO se manifestarem quanto a 

proposta de suspensão condicional feita pelo MPE;

c) Por fim, informo que nesta data foram prestadas informações nos autos 

do HC 1004110-18.2018.8.11.0000 – TJMT, conforme documentos anexos.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 07 de maio de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101021 Nr: 19171-48.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR AUGUSTO SALDANHA BIRTCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência da testemunha Usias Isidoro da Silva, conforme requerido pelo 

Ministério Público às fls. 418, bem como das testemunhas Ivana Bochi 

Garcia, Evandro Pereira Moura e Diosmirso Ferreira, requerido pela Defesa 

à fl. 353-v e na presente solenidade. 2) A expedição de precatória não 

suspende a instrução. Foram ouvidas neste ato as testemunhas locais, 

restando apenas a oitiva das testemunhas, via precatória, fls. 407 e 424. 

Ademais, ante a ausência do acusado Victor Augustoi Saldanha Birtche, 

embora devidamente intimado por hora certa, fls. 436, acolho o pedido 

ministerial e DECRETO sua revelia. Desta feita, DOU POR ENCERRADA a 

instrução. 3) Considerando que transcorreu o prazo das cartas 

precatórias expedidas às fls. 407 e 424, ABRA-SE vista dos autos às 

partes para manifestação na fase do art. 402 do CPP e/ou apresentação 

dos memoriais finais. CUMPRA-SE.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98555 Nr: 1158-27.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMASCENO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o fim de 

CONDENAR o réu FERNANDO DAMASCENO CHAVES à pena de anos de 

reclusão e 01 ano de detenção e 20 dias multa, pela prática dos crimes 

previstos nos artigos 12 e 14, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 

69 do CP.O valor do dia-multa será calculado no valor unitário mínimo, a 

dizer, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Cabível a 

substituição de pena prevista no artigo 44 do CP, motivo pelo qual, 

substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, 

consistente em prestação pecuniária de 1 salário mínimo a entidade social 

a ser designada pelo juízo da execução, e multa, no valor correspondente 

a 10 dias-multa.Fixo o regime ABERTO para cumprimento da pena privativa 

de liberdade, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código 

Penal.Ante o cabimento do artigo 44 do CP, resta prejudicado hipótese da 

suspensão condicional da pena (art. 77, CP).– Intime-se o sentenciado e 

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Às providências.Colíder/MT, 08 de maio de 

2018.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 95930 Nr: 3251-94.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR DOS SANTOS COMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSSIMAR IORIS - 

OAB:OAB/PR 21822

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “ Vistos, etc. 1) ACOLHO o 

pedido da defesa de fl. 323 para retirada da tornozeleira eletrônica, ante 

as razões expostas. SAI o reeducando intimado a comparecer a cadeia 

local para a retirada da tornozeleira. 2) ACOLHO a justificativa 

apresentada pelo acusadol. 3) Consoante se evidencia dos autos, o 

reeducando foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade, cujo 

cálculo consta às fls. 314. Às fls. 271/272-v, o reeducando foi regredido 

ao regime fechado. Após, conforme se verifica na decisão de fls. 

296/298, ao reeducando foi restabelecido o regime semiaberto. Assim, 

considerando que inexistem instalações disponíveis compatíveis com a 

definição de Colônia Agrícola, Industrial ou similar, nesta comarca. E ainda, 

em virtude da omissão estatal em não disponibilizar estabelecimento para 

cumprimento de penas em regime semiaberto, nos moldes condizentes 

com o que o próprio Estado legiferante, deverão ser fixadas as condições 

nos seguintes termos: a) Proibição de se ausentar da Comarca onde 

reside, sem prévia autorização do Juízo; b) Comparecimento pessoal e 

obrigatório ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades, até o dia 10 de cada mês; c) Saída para o trabalho não antes 

das seis horas e retorno não depois das 20 horas, permanecendo 

recolhido em sua residência durante o repouso e nos dias de folga, salvo 

motivo justificável. d) Comprovação em 30 dias, em Juízo, a contar da 

advertência, de exercício de atividade lícita. e) Comunicação de alteração 

de endereço. 4) OFICIE-SE aos Órgãos da Segurança Pública noticiando 

as condições impostas, como forma de fiscalização e controle do seu 

cumprimento. 5) CUMPRA-SE o item “17” da decisão de fl. 298. 6) 

RETIFIQUE-SE o cálculo de pena de fl. 314, atentando-se aos itens 1 a 4, 

do requerimento ministerial de fl. 326. 7) Após, ABRA-SE vista ao 

Ministério Público e a Defesa para no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifestem acerca do cálculo de pena atualizado, bem como ao MP para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 547 de 1154



manifestação no tocante à eventual progressão de regime, requerido pela 

Defesa à fl. 323.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101794 Nr: 3466-36.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) O nobre causídico 

Dr. Alcides, embora devidamente intimado deixou de comparecer neste 

ato. De acordo com a inteligência do art. 265 do CPP, aduz ser caso de 

abandono de processo, eis que não apresentou justificativa até a abertura 

do ato. Desta feita, aplico multa de 10 salários mínimos nos termos do art. 

265, caput do CPP, bem como DETERMINO a extração de cópias a OAB- 

Subseção Colíder para que tome as medidas que entender pertinentes, se 

for o caso. 2) Estando todos presentes, verifica-se que a colheita de 

provas e o interrogatório do acusado será feito neste ato único, inclusive 

com apresentação de memoriais pelas partes. E neste caso, nos termos 

do art. 265, § 2º do CPP, entendo ser caso de nomeação de defensor para 

o ato, desnecessária assim, redesignação. Porém diante da manifestação 

da Defensoria Pública na pessoa de seu defensor declarando 

impedimento, nomeio para o ato o defensor dativo Dr. Mauricio Ricardo 

Alves. 3) Não havendo demais provas a serem produzidas DECLARO 

encerrada a fase de instrução; 4) Ante a manifestação ministerial, 

DETERMINO o desentranhamento dos documentos de fls. 126/128. 5) 

Considerando que a Defesa já apresentou alegações finais orais, e 

também o Ministério Público apresentou alegações finais na forma escrita 

MANTENHO os autos conclusos para prolação de sentença. Saem os 

presentes intimados”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108335 Nr: 3401-07.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ APARECIDO LOPES DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Autos nº 3401-07.2017.811.0009 – código: 108335

Decisão.

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o acusado André Aparecido Lopes de 

Aquino encontra-se segregado provisoriamente desde a data de 

09.10.2017 (fl. 98-v).

Com efeito, estando o acusado preso provisoriamente há sete meses, o 

relaxamento é medida que se impõe.

Em sendo assim, por não ter o acusado contribuído para tamanho elastério 

e nem mesmo havendo complexidade de causa, sua prisão transmudou-se 

em ilegal porquanto excessivo o prazo de formação da culpa que, por uma 

projeção, em muito demorará para se findar, eis que aguarda 

apresentação de quesitos pela Defesa, a expedição de ofício à Politec 

para realização da perícia papiloscópica e somente após será aberta vista 

as partes para apresentação de memoriais finais.

Ante o exposto, determino o relaxamento da prisão de André Aparecido 

Lopes de Aquino e, valendo-se do poder geral de cautela, com 

fundamento no artigo 319, do CPP, fixo as seguintes medidas cautelares 

diversas da prisão, as quais deverão constar do respectivo alvará de 

soltura:

a) Comparecimento mensal em juízo até o dia 10 de cada mês, para 

informar e justificar suas atividades;

b) Proibição de frequentar bares, boates e estabelecimentos congêneres;

c) Proibição de ausentar-se da comarca, sem prévia autorização judicial;

d) Obrigação de comparecer a todos os atos do processo, informando 

seu endereço atualizado.

e) recolhimento domiciliar no período noturno, compreendido entre as 21h 

e 06h00, e nos dias de folga, salvo motivo justificável.

Por fim, DETERMINO:

 a) EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o acusado ser posto em 

liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso;

b) CERTIFIQUE-SE acerca da apresentação dos quesitos pela defesa.

c) Após, CUMPRA-SE o último parágrafo da letra “a” do item “2”, bem como 

os itens 3 e 4, todos da decisão de fl. 166-v.

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

 Às providências.

 Colíder- MT, 09 de maio de 2018.

 Mauricio Alexandre Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104515 Nr: 1010-79.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO JUNIOR CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:OAB/MT 

16.366

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente as alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93446 Nr: 1641-91.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEVERSON WILLIAN ALCANTARA 

BERLANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente as alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 100392 Nr: 2462-61.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALVES DA SILVA, GLAUBER 

ERNESTO DOS SANTOS, WHARLEY DE OLIVEIRA CABRAL, LEANDRO 

FIRMINO DA SILVA, JACSON ABRAIN RAMOS BARBOSA, GUSTAVO 

APARECIDO ALVES DA SILVA, WILLIAN RODRIGUES FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:18.013/O, 

ELISANGELA DINART SOARES - OAB:11.875

 Processo n. 2462-61.2016.811.0009 – Código n. 100392

Despacho.

Vistos, etc.

1. Vista ao MPE para manifestação quanto às fls. 654/657.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 08 de maio de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107420 Nr: 2805-23.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MARCELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 2805-23.2017.811.0009 – Código nº. 107420

Despacho

Vistos, etc.

À fl. 105, o acusado requereu autorização para trabalhar na data de 05 de 

maio de 2018.

 No entanto, tal pedido resta prejudicado, em razão de ter passado 

referida data.

 Colíder-MT, 07 de maio de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010411-05.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL TERRAPLANAGEM LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

DEISE JUSSARA ALVES OAB - MT17867/O-O (ADVOGADO)

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT0003560A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

8010411-05.2013.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.196,32; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CHEQUE]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CLAUDINEI ROSA DA SILVA 

Parte Ré: EXECUTADO: POSTAL TERRAPLANAGEM LTDA - ME Vistos. 

Não obstante os valiosos argumentos das partes, não há como se acolher 

os pedidos de id. 12995450 e id. 12760348. Inicialmente, o cheque é título 

autônomo e independente do negócio subjacente, não se admitindo 

oposição de exceções pessoais ao endossatário, terceiro de boa-fé como 

forma de não cumprimento da obrigação, descabendo arguir a causa 

originária do débito diante da circulação do título por endosso. Com isso, 

não há como se acolher o pedido da parte executada de reunião do 

processo com o feito de Código 85993, em trâmite perante o Juízo da 2º 

Vara desta Comarca, bem ainda o pedido subsidiário de extinção do feito 

pela litispendência, haja vista a diversidade de partes, causa de pedir e 

pedido. Quanto à remessa dos autos à Contadoria, melhor sorte não lhe 

assiste. Isso porque a parte executada sequer apresentou o valor que 

entende correto e o demonstrativo discriminado e atualizado de seu 

cálculo, nos termos do art. 525, § 5º, do NCPC. Também não há como ser 

acolhido o pedido da parte exequente de adequação do valor do bem pela 

discórdia quanto à avaliação do Oficial de Justiça. É que a avaliação do 

veículo automotor realizada pelo citado servidor da justiça se deu 

presencialmente, averiguado o estado de conservação e funcionamento 

(estofamento, lataria, pneus e quilometragem), utilizando-se da Tabela Fipe 

(id. 12713432), que, em consulta por este magistrado no sítio eletrônico 

http://veiculos.fipe.org.br/, averiguou-se o mesmo valor de R$ 103.701,00 

(cento e três mil, setecentos e um reais), conforme pesquisa abaixo: 

Outrossim, verifica-se que a parte exequente apresentou somente cópia 

digitalizada do título de crédito. Entanto, a ausência do original do cheque 

ou da nota promissória, que dá lastro à presente ação, possibilita a 

circulação do referido título de crédito. * Desta forma, intime-se parte 

exequente para, no prazo de (cinco) dias, depositar o título de crédito em 

cartório ou secretaria, consoante dispõe o art. 425, § 2º, do NCPC: “Art. 

425. Fazem a mesma prova que os originais: § 2o Tratando-se de cópia 

digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à 

instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório 

ou secretaria”. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 09 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010411-05.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ROSA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL TERRAPLANAGEM LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

DEISE JUSSARA ALVES OAB - MT17867/O-O (ADVOGADO)

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT0003560A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010411-05.2013.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: CLAUDINEI ROSA 

DA SILVA Parte Ré: EXECUTADO: POSTAL TERRAPLANAGEM LTDA - ME 

. Finalidade: Intimar a parte exequente, através do advogado, para no 

prazo de cinco dias, depositar o título de crédito nesta secretaria, 

conforme dispõe o art. 425, § 2º, do NCPC, nos termos da decisão de id.: 

13042105. Colíder, 10/05/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84061 Nr: 1445-92.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA TANIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JR. - OAB:9.415

 Certifico que passo a intimar o advogado nomeado nos autos. Dr. 

Laudemar Pereira da Silva Junior, (fls 175)para que compareça perante 

este Juizado Especial Cível e Criminal para reitrar a Certidão de Crédito que 

se encontra acostada aos autos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002071-55.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE SOUZA GONZALES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FARMACIA DO TRABALHADOR DE COLIDER LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002071-55.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VANESSA CRISTINA 

DE SOUZA GONZALES Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE COLIDER SENTENÇA Código: 1002071-55.2017.811.0009 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação cominatória para cumprimento de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta pela 

Defensoria Pública em desfavor do MUNICÍPIO DE COLÍDER e do ESTADO 

DE MATO GROSSO, a fim de que providenciem para VANESSA CRISTINA 

DE SOUZA GONZALES o(s) seguinte(s) medicamento(s): a) Enoxaparina 

60mg (30 comprimidos por mês). Segundo a inicial, VANESSA encontra-se 

em estado gravídico e é portador(a) de Síndrome Antifosfolípide (CID10 

D89.9), consoante atestados médicos anexos, circunstância que demanda 

o uso contínuo pelo período de 10 (dez) meses do(s) medicamento(s) 
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suso declinado(s). E, mediante prescrição médica, procurada a Secretaria 

Municipal de Saúde, esta informou que o(s) fármaco(s) não é fornecido 

pela Farmácia Municipal e nem pela Farmácia de Alto Custo. Daí a parte 

autora pleiteia a concessão da tutela de urgência para que a parte 

requerida providencie o fornecimento do medicamento. Requisitou-se 

parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para exame do pedido de 

tutela de urgência (id. 10542474), o qual sobreveio e foi acostado aos 

autos (id. 10543971 e 10588890). O pedido liminar de antecipação de 

tutela foi concedido (id. 0589597). Em contestação, o Estado de Mato 

Grosso argumentou que o medicamento pleiteado na inicial não consta na 

lista da Assistência Farmacêutica do SUS e que existem correspondentes. 

Aduziu o comprometimento com o princípio da universalidade do acesso à 

saúde e a impertinência da aplicação da multa diária. Daí pediu a 

improcedência dos pedidos contidos na exordial (id.10593943 ). O 

Município de Colíder contestou alegando que a responsabilidade em 

fornecer o medicamento buscado é do Estado de Mato Grosso (id….). A 

parte autora, em impugnação, requereu a rejeição de todas as alegações 

(id.10681419 e 10857849). Descumprida a liminar, esta pleiteou a 

execução provisória (id.10830241) e juntou orçamento (id. 10528712). 

Determinou-se a penhora de ativos financeiros das rés (id. 10870912), o 

que foi devidamente cumprido (id. 10942785). A parte autora ingressou 

com novo pedido de bloqueio de ativos financeiros em razão da 

continuidade do tratamento e expedição de alvará para levantamento dos 

valores outrora bloqueados mediante a juntada de nota fiscal de aquisição 

do medicamento (id. 11141659), pedidos que foram deferidos (id. 

11159731). Com o fornecimento dos medicamentos, o estabelecimento 

comercial fornecedor pleiteou o levantamento dos valores constritos nos 

autos mediante transferência (id. 11404247), o que contou com a 

anuência do Ministério Público (id.11491847). II - FUNDAMENTAÇÃO II.1- 

Da questão processual pendente De início, é de se conceder o benefício 

da gratuidade da justiça à parte requerente, presumida a hipossuficiência 

por estar assistida pela Defensoria Pública, na forma do § 3º, do art. 99, 

do NCPC. II.2 - Do mérito Não obstante os valiosos argumentos da 

Defensoria Pública, com o devido respeito, a pretensão não merece 

acolhimento. Presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição e existência válida da relação jurídico-processual, não 

havendo a necessidade de produção de outras provas, passa-se ao 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. 

Ainda nesta senda inicial, em relação ao pleito da parte ré, de afastamento 

da multa diária que afirma ter sido aplicada, constata-se não haver nos 

autos qualquer imposição da aventada penalidade, pelo que seu exame 

resta prejudicado, quer por esta condição, quer pelo julgamento que está a 

se proferir. No cerne, sabe-se que o direito à saúde vem observado, no 

âmbito internacional, na Declaração Universal de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas, no Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção Americana de Direitos 

Humanos, no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, além de 

outros documentos não menos importantes. No âmbito nacional, a saúde, 

além de direito humano de 2ª geração, é direito e garantia fundamental 

eleita como direito social no “caput” do art. 6º da CRFB/88, com seção 

exclusiva na Carta Magna, inserta no “Título VIII - Da Ordem Social”, 

Capítulo II – Da Seguridade Social”, no particular “Seção III – Da Saúde”, 

com regulamentação detalhada a partir do art. 196, sendo esta igualmente 

a diretriz da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no 

“Título V – Do Desenvolvimento Econômico a Social”, “Capítulo I – Da 

Seguridade Social”, “Seção II – Da Saúde”. E, para a consecução dela 

(saúde), concebeu-se a Lei 8.080/90, também conhecida como Lei 

Orgânica da Saúde, que regula em todo o território nacional as ações e 

serviços de saúde, dispondo sobre as ações e os serviços prestados 

pelos três níveis da Federação no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Na espécie, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), está inclusa a execução de ações de assistência farmacêutica, a 

teor do que dispõe o art. 6º, inciso I, alínea “d”, parte final, da Lei 8.080/90: 

“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS): I - a execução de ações: d) de assistência terapêutica 

integral, inclusive farmacêutica;” E o acesso a medicamentos demanda, 

primordialmente, sério e abrangente planejamento para contemplar as 

prescrições e diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a 

doença ou o agravo da saúde ou, na falta, a dispensação será realizada 

com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal, 

gestores estaduais e gestores municipais do SUS, com responsabilidade 

pelo fornecimento pactuada pela Comissão Intergestores Tripartite no 

âmbito federal, Comissão Intergestores Bipartite no âmbito estadual e 

Conselho Municipal de Saúde no âmbito municipal, respectivamente, em 

consonância com o art. 19-M, inciso I, e art. 19-P e incisos, ambos da Lei 

8.080/90. Dada a complexidade da matéria, o acesso a medicamentos 

envolve uma cadeia multifacetária de atores públicos e privados que 

exercem variadas atribuições nos ambientes econômico, político e social 

e, a fim de tornar a exposição muito mais simples, pedimos licença para 

transcrever elucidativos esclarecimentos extraídos do “Manual sobre 

medicamentos: acesso e uso”, obra organizada por Kelli Carneiro de 

Freitas Nakata, publicado pela Secretaria Estadual da Saúde de Mato 

Grosso, edição de 2014, o qual inclusive está disponível no seguinte 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

“www.tjmt.jus.br/intrante.arq./downloads/Manual/Manual_Sobre_Medicam

entos_SES_MT.pdf”. “9 - Todos os medicamentos estão disponíveis no 

Sistema Único de Saúde (SUS)? Vamos saber: Há um número muito 

elevado de medicamentos no mercado farmacêutico. Muitos têm a mesma 

composição. Outros, embora apresentem princípio ativo diverso, 

prestam-se ao tratamento do mesmo mal. Avanços tecnológicos no último 

século permitiram a descoberta de vários fármacos. Mas sua introdução 

nem sempre se deu com ganhos terapêuticos expressivos e destituída de 

riscos. Assim, ‘novos medicamentos’, denominados me-too, apesar de, na 

maioria dos casos, não agregarem ganho terapêutico ao tratamento 

quando comparados com medicamentos já existentes, são anunciados por 

seus fabricantes como ‘medicamentos novos’. Essas ‘novidades’ terminam 

atraindo muitos profissionais da Saúde e consumidores, que passam a 

prescrevê-los e a utilizar-se deles. Isso, muito frequentemente, pressiona 

os sistemas de saúde para a sua incorporação. 9.1 - Como ocorre a 

incorporação da Tecnologia pelo SUS? A incorporação de medicamentos 

no SUS, também a exclusão, é atribuição do Ministério da Saúde, por meio 

da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias - CONITEC. Numa 

avaliação de tecnologia, a CONITEC, obrigatoriamente, toma as seguintes 

providências: a) Avalia as evidências científicas quanto aos quesitos 

eficácia, acurácia, efetividade e segurança; e, b) Busca estudos de 

avaliação econômica confrontando os benefícios e os custos em relação 

às tecnologias já disponíveis no SUS. Dessa forma, para que um 

medicamento seja incorporado, é indispensável: • Avaliar cientificamente 

as opções terapêuticas disponíveis no mercado para a melhor escolha 

possível; • Verificar evidências robustas de eficácia e segurança por 

parte da tecnologia candidata à incorporação; • Confirmar que seja baixa a 

probabilidade de que novos estudos mudem as vantagens apresentadas 

pela nova tecnologia em relação às demais; • Assegurar o ‘melhor 

benefício - menor risco’; e, o melhor ‘custo - efetividade’. Finalmente, a 

incorporação da Tecnologia no SUS é regulamentada pela Lei nº 12.401, 

de 28 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de 

tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. 10 - Como se 

dá o acesso aos medicamentos? O acesso aos medicamentos, sua 

ampliação e qualificação, tudo está diretamente ligado à estruturação da 

Assistência Farmacêutica. Dessa forma, para garantir um tratamento 

integral, é necessária a efetividade de uma linha de cuidados de básica a 

complexa, seja do ponto de vista farmacêutico, seja da própria indicação 

terapêutica. Partindo, pois, dessa premissa, a Assistência Farmacêutica 

estrutura-se em três componentes: Componente Básico de Assistência 

Farmacêutica (CBAF), Componente Estratégico de Assistência 

Farmacêutica (CESAF), e Componente Especializado de Assistência 

Farmacêutica (CEAF). As indagações e respostas que seguem, 

complementam a informação pedida acima. 10.1 - O que faz o Componente 

Básico de Assistência Farmacêutica? O Componente Básico de 

Assistência Farmacêutica propõe-se a disponibilizar os medicamentos e 

insumos de Assistência Farmacêutica do âmbito da Atenção Básica em 

Saúde, bem como os medicamentos e insumos associados com os 

agravos e programas de saúde específicos do domínio dessa mesma 

Atenção. Assim, na Atenção Básica, são atendidos programas de saúde e 

agravos como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, asma, distúrbios 

digestivos, distúrbios endócrinos, distúrbios respiratórios, saúde da 

mulher, entre outros. O Componente Básico está regulamentado na 

Portaria nº 1555, de 30 de julho de 2013; e o rol dos medicamentos é 

pactuado entre Estado e municípios por meio da Comissão Intergestora 

Bipartite (CIB), sendo expresso na forma de ‘resolução’. 10.1.1 - Como 

faço para usufruir dos medicamentos do Componente Básico? Para 

usufruir de medicamentos e insumos que estão sob o domínio da Atenção 
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Básica, o usuário deve procurar uma Unidade Básica de Saúde onde haja 

uma ‘dispensação’ (farmácia) a ela anexa. Dissemos ‘onde haja’, porque 

alguns municípios efetivam a dispensação de medicamentos numa 

farmácia tida como ‘central’, e não exatamente nas unidades básicas de 

saúde. O usuário deve portar um receituário médico atualizado. 10.1.2 - De 

quem é a responsabilidade de prover os medicamentos do Componente 

Básico? No Estado de Mato Grosso, é aos municípios que cabe programar, 

adquirir e dispensar os medicamentos destinados à linha de cuidados da 

Atenção Básica. 10.1.3 - Quem financia os medicamentos do Componente 

Básico? O financiamento dos medicamentos é tripartite, ou seja, participam 

do financiamento os governos federal, estadual e municipal. Quanto à 

quantia a ser desembolsada por cada ente federado, esta é estabelecida 

em portaria, e é calculada com base na população de cada município, ou 

seja, a quantia é per capta. 10.1.4 - Como posso saber quais os 

medicamentos oferecidos pelo Componente Básico? Consultando o Anexo 

I desta cartilha. 10.2 - O que faz o Componente Estratégico de Assistência 

Farmacêutica? O Componente Estratégico atende o tratamento 

farmacológico de doenças que configuram problemas de ‘saúde pública’, 

que atingem ou põem em risco coletividades. E sua estratégia de controle 

concentra-se no tratamento dos portadores dessas doenças. Pertencem a 

esse Componente, os programas de tuberculose, hanseníase, malária, 

leishmaniose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, filariose, 

influenza, meningite, oncocercose, peste, tracoma. Os antirretrovirais do 

programa DST/AIDS, assim como sangue, hemoderivados e 

imunobiológicos, também pertencem a esse Componente. O financiamento, 

a programação e a aquisição dos medicamentos aqui tratados, são de 

responsabilidade do Ministério da Saúde. As retiradas de tais 

medicamentos são feitas pelos municípios na Assistência Farmacêutica 

Estadual, mediante agendamento prévio. E a dispensação se dá nos 

municípios. 10.2.1 - Como posso conhecer os medicamentos do CESAF? 

Consultando o Anexo II. 10.3 - O que faz o Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF)? O Componente Especializado assegura 

o acesso a medicamentos destinados ao tratamento de patologias 

específicas que atingem um número limitado de pacientes; e, de doenças 

de alta prevalência, em que o paciente apresente intolerância ou 

refratariedade aos tratamentos farmacológicos de primeira linha de 

cuidado, ou, ainda, em casos de evolução para um quadro clínico de maior 

gravidade. As doenças que podem ser tratadas nesse componente, 

possuem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas específicas para 

nortear o diagnóstico e tratamento. 10.3.1 - Como faço para usufruir dos 

medicamentos do CEAF? Para usufruir dos medicamentos caracterizados 

como especializados, o interessado (ou o seu representante) deve 

apresentar na farmácia do Componente Especializado os seguintes 

documentos: I - De incumbência do paciente: a) cópia da carteira de 

identidade ou da certidão de nascimento; b) cópia do CPF; c) comprovante 

de endereço; e d) cartão nacional do SUS. II - De responsabilidade do 

médico: a) Prescrição médica devidamente preenchida; b) Laudo de 

Solicitação de Medicamento (LME), cujo formulário pode ser encontrado na 

Farmácia de Demanda Especializada (antiga farmácia de alto custo); c) 

Termo de esclarecimento e responsabilidade, preenchido. d) Exames 

comprobatórios da doença alegada, de acordo com o Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Dessa forma, os exames a serem 

apresentados estão na dependência do medicamento pleiteado (ver anexo 

III). OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 1ª - Os pedidos são submetidos a um 

profissional avaliador. 2ª - Os pedidos podem ser feitos por meio da 

secretaria de saúde do município de residência do paciente. 3ª - A LME 

tem validade de três meses. Se, depois disso, o médico que acompanha o 

paciente, entender que o tratamento farmacológico deva continuar, o 

paciente ou o seu representante deve renovar a LME com a 

documentação estabelecida pelos PCDT, conforme o anexo III, já visto. 4ª - 

A Farmácia situa-se à rua Thogo da Silva Pereira, nº 63, setor Centro Sul, 

Cuiabá – MT. 10.3.2 - Quem financia? e de quem são as responsabilidades 

do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica? O 

financiamento e a responsabilidade do CEAF dependem dos grupos a que 

o medicamento pertence, que são três. Grupo 1 Os medicamentos deste 

grupo são financiados pelo Ministério da Saúde, e são agrupados com 

base nos seguintes critérios: I - Maior complexidade da doença que se 

deseja tratar; II - Intolerância ou refratariedade às primeira e segunda 

linhas de tratamento; III - Medicamentos que apresentam elevado impacto 

financeiro. Este grupo divide-se em: Grupo 1A: Medicamentos de 

aquisição centralizada no Ministério da Saúde. Cabe, aos estados, 

armazená-los e distribuí-los. Grupo 1B: Medicamentos financiados pelo 

Ministério da Saúde com transferência de recursos financeiros às 

secretarias estaduais da saúde (SES). Assim, cabe às secretarias 

estaduais adquirir, armazenar e distribuir tais medicamentos. Grupo 2 Os 

medicamentos que pertencem a este grupo, são os de menor 

complexidade que os do grupo 1. Esses são financiados, adquiridos, 

armazenados e distribuídos pelas secretarias estaduais da saúde. Grupo 

3 Estão neste grupo os medicamentos de responsabilidade dos municípios 

e do Distrito Federal. 10.4 - Existe mais alguma via de acesso a 

medicamentos em Mato Grosso? Sim. A Portaria nº 225, de 22 de 

dezembro de 2004. Vamos saber: Por intermédio dessa Portaria, o estado 

de Mato Grosso ampliou o escopo de medicamentos disponíveis no SUS. 

Todavia, com o passar dos anos, no âmbito nacional, o rol dos 

medicamentos disponíveis no SUS sofreu diversas alterações, tendo 

havido, nas listas nacionais, inclusão de itens contemplados na portaria 

em questão. Dessa forma, os inclusos nas listas nacionais, foram 

suprimidos da portaria com o objetivo de se evitar duplo financiamento e 

cruzamento de responsabilidades. Restou, então, que alguns 

medicamentos destinados a intervir na fibrose cística, no diabetes, na 

obesidade, no transtorno depressivo maior e no lúpus eritematoso 

sistêmico, sejam acessados com o patrocínio dessa Portaria 225. 11 - O 

que eu preciso saber sobre a Farmácia Popular? Que a Farmácia Popular 

é uma iniciativa do Governo Federal, e tem por finalidade ampliar o acesso 

aos medicamentos. É um ‘programa’ que conta com uma rede própria, 

denominada Farmácia Popular do Brasil; e com uma rede conveniada, 

designada por ‘Aqui tem farmácia popular’; Que essas farmácias são 

abastecidas por 113 tipos de medicamentos, adquiridos e distribuídos pela 

Fiocruz; Que, nesse programa, o cidadão paga pelo medicamento 

adquirido, mas paga cerca de 10% do preço praticado por farmácias 

privadas; e, Que o Programa veio a ser ampliado por outro: o ‘SAÚDE NÃO 

TEM PREÇO’. E, dentro deste, é garantida a gratuidade dos medicamentos 

para asma, hipertensão e diabetes. 11.1 - O que devo fazer para adquirir 

ou retirar gratuitamente medicamentos no programa Farmácia Popular? 

Você pode procurar uma farmácia dessas redes ou uma conveniada, 

portando documento de identidade e receita médica emitida há, no máximo, 

quatro meses. Atenção: a Farmácia Popular só dispensa ou vende 

medicamentos para o titular da receita médica; exceção para crianças, 

que podem utilizar-se do programa com o CPF da mãe, ou para usuários 

que nomeiem representante legal por meio de procuração. Esta pode ser 

particular; porém, com firma reconhecida. 11.2 - Que medicamentos posso 

encontrar na Farmácia Popular? Os constantes da relação do anexo V, 

cujos valores podem, eventualmente, passar por correção. Desta forma, 

para se inteirar do preço, é interessante consultar o link que segue: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-

m i n i s t e r i o / 3 4 6 - s c t i e - r a i z / 

daf-raiz/farmacia-popular/l1-farmacia-popular/9681-lista-de-medicamentos

-e-correlatos 12 - E os medicamentos utilizados na Oncologia? como 

posso ter acesso a eles? O tratamento farmacológico nessa situação é 

garantido pela Política Nacional de Oncologia, instituída pela Portaria 

GM/MS nº 2.439/GM, de 08 de dezembro de 2005. Na oncologia, o 

atendimento é feito por prestadores de serviço credenciados na gestão 

local, e habilitados no Ministério da Saúde pelas Unidades de Assistência 

de Alta Complexidade (UNACON) e pelo Centro de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (CACON). Os Serviços Credenciados são os 

responsáveis pela padronização dos medicamentos utilizados em cada 

patologia. Essa Política garante atendimento integral aos pacientes que 

procuram o serviço no SUS, e compreende ações de promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento (farmacológico ou cirúrgico), 

reabilitação e cuidados paliativos. O financiamento se dá por intermédio 

das AIH/APAC-ONCO. E o serviço credenciado, por sua vez, é ressarcido 

pelo procedimento realizado, por exemplo: Procedimento 03.04.02.033-8 - 

Hormonioterapia do carcinoma de mama avançado - 2ª linha. Importante 

observar: Quando se trata de Oncologia, o SUS garante a integralidade do 

atendimento ao paciente - desde a consulta, passando pelo diagnóstico, 

quimioterapia, radioterapia, até chegar à cirurgia, se necessário. Significa 

que um medicamento não é disponibilizado isoladamente ao paciente, uma 

vez que a rede credenciada deve ofertar todo o conjunto dos cuidados 

necessários. 12.1 - Que unidades são credenciadas para o serviço de 

oncologia em Mato Grosso? Em Cuiabá, as seguintes: UNACON 1 - 

Unacon, com serviço de hematologia Hospi ta l  Geral 

Universitário/Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de 

Cuiabá. 2 - Unacon, com serviços de radioterapia e de oncologia pediátrica 

2.1 - Hospital do Câncer de Mato Grosso/Associação Mato-grossense de 
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Combate ao Câncer – AMCC. 2.2 - Hospital da Sociedade Beneficente 

Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.” (sic). Assim, o Sistema Único de 

Saúde vem organizado de forma regionalizada e hierarquizada em níveis 

de complexidade crescente, com direção e gestão peculiares a cada 

esfera de competência, como preceituam os arts. 8º, 9º e seguintes da Lei 

8.080/90, seguindo-se a mesma sistemática no tocante à dispensação de 

fármacos. Vale dizer, há relações de medicamentos estaduais, municipais 

e ministeriais em que a política pública de saúde foi estrategicamente 

desenhada de acordo com as diretrizes suso declinadas, observada 

rigorosa metodologia para a incorporação e exclusão de medicamentos 

por meio da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec), 

a integrar o conjunto de ações e serviços de saúde da citada Lei 8.080/90. 

Ir de encontro à esta metodologia exige circunstância excepcional que 

demanda edifícios teóricos e argumentativos coerentes e harmônicos com 

o ordenamento jurídico subjacente. No estado da natureza, tudo possui um 

limite, um marco, uma fronteira. Não há bens ou serviços que possam ser 

fornecidos de forma ilimitada, irrestrita ou infinita. Vivemos em um sistema 

capitalista ou, caso prefiram, em um capitalismo de bem-estar social ou 

simplesmente capitalismo social e, em última instância, os bens e serviços 

fornecidos pelo Estado demandam investimentos. E os investimentos, em 

sua maior parte, advêm do recolhimento de tributos, os quais representam 

a receita do Estado. Estes (os tributos), por sua vezes, notabilizam-se por 

ser toda prestação pecuniária compulsória recolhida dos contribuintes, por 

uma relação de imposição, em decorrência da prática de hipóteses de 

incidência ou fatos geradores, os quais, em regra, refletem aquele sistema 

capitalista com a circulação de bens e riquezas (auferir renda, circular 

mercadorias, transmitir bens, prestar serviços etc). Daí porque, nesse 

cenário, aplicável a Lei da Conservação das Massas de Antoine Lavoisier, 

que retrata o estado da natureza das coisas: “Em qualquer sistema, físico 

ou químico, nunca se cria nem se elimina matéria, apenas é possível 

transformá-la de uma forma em outra. Portanto, não se pode criar algo do 

nada nem transformar algo em nada. Na natureza, nada se cria, nada se 

perde, tudo se transforma”. Vale dizer, assim como os recursos da 

natureza, o Estado possui receitas limitadas e, por isso, atender a todos 

em todas as medidas é situação insuperável, intangível e irreal. Então, não 

é porque a decisão judicial determina ao Estado o fornecimento dos 

medicamentos ou dos tratamentos, exatamente como pedido pelas partes, 

que o pleito se transforma em realidade. Os estabelecimentos de saúde, 

os médicos, os leitos, os centros terapêuticos, os equipamentos, os 

medicamentos e os insumos não surgem do nada, pois, como visto, na 

natureza, não se pode criar algo do nada, porque do nada, nada surge. 

Não há como se creditar ao Poder Judiciário poderes místicos tal como o 

complexo do Rei Midas, em que todo e qualquer objeto tocado se 

transformava em ouro. Segundo dados do Ministério da Saúde, em relação 

a 2010, o custo da judicialização da saúde no Brasil aumentou 1.233% (um 

mil, duzentos e trinta e três por cento), com projeção de gastos com ações 

judiciais de R$ 1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) 

para o ano de 2016. Dada a relevância do tema, nos dias 27, 28 e 29 de 

abril e 04, 06 e 07 de maio de 2009, em Audiência Pública convocada pelo 

então Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Gilmar 

Mendes, ouviram-se 50 (cinquenta) especialistas entre advogados, 

defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, magistrados, 

professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do Sistema 

Único de Saúde. As falas destes especialistas auxiliaram sobremaneira o 

entendimento sobre as diversas nuances desta tão complexa área, as 

quais estão disponíveis em texto e vídeo no sítio eletrônico do Pretório 
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servico=processoAudienciaPublicaSaude&pagina=videos No ano 

seguinte, a partir da citada Audiência Pública, o Conselho Nacional de 

Justiça constituiu grupo de trabalho que culminou na aprovação da 

Recomendação nº 31 de 2010. Em 2011, seguindo a diretriz, o órgão de 

cúpula administrativa do Poder Judiciário editou a Recomendação nº 36. 

Ambas (Recomendações nº 31 e 36) recomendam aos tribunais a adoção 

de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais 

operadores do direito para assegurar maior eficiência na solução das 

demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. Atento às 

recomendações, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso instalou 

o Núcleo de Apoio Técnico em 09/11/2011, mediante termo de cooperação 

técnica com a Secretaria Estadual de Saúde, órgão constantemente 

acionado por este Juízo em questões como esta. Em 06/04/2010, o 

Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 107, criou o 

Fórum Nacional de Saúde com a seguinte finalidade: “Art. 1º Fica instituído, 

no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional para o 

monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, com a 

atribuição de elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas 

para o aperfeiçoamento de procedimentos, o reforço à efetividade dos 

processos judiciais e à prevenção de novos conflitos.” Depois de quase 

07 (sete) anos de atuação, observa-se que o mencionado Fórum vem 

atuando constantemente para o aperfeiçoamento de procedimentos e 

prevenção de novos conflitos na área. Um dos principais resultados 

alcançados foi a edição de resolução da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) que exige que os planos de saúde informem por 

escrito e em até 48 (quarenta e oito) horas qualquer negativa de 

atendimento ao usuário. Para melhor entendimento do cenário de 

insustentabilidade, nos anos de 2013 e 2014, o Conselho Nacional de 

Justiça encomendou estudo sobre a temática que resultou em profícua 

obra: “Judicialização da saúde no Brasil: dados e experiência. 

Coordenadores: Felipe Dutra Asensi e Roseni Pinheiro. Brasília: Conselho 

Nacional de Justiça, 2015”. No citado estudo, constataram-se algumas 

características comuns nas ações judiciais de saúde em trâmite nos 

tribunais alvo: “Foco curativo das demandas: as demandas apresentadas 

versam de forma predominante sobre aspectos curativos da saúde 

(medicamentos, tratamentos, próteses etc.) e menos sobre aspectos 

preventivos (vacinas, exames etc.). Isto evidencia que a judicialização da 

saúde ainda versa sobre uma dimensão bastante parcial de todas as 

ações e serviços de saúde que devem ser prestadas pelo poder público. 

Predominância da litigação individual: a proporção entre ações coletivas e 

ações individuais é ainda grande, de modo que a maioria radical de 

demandas judiciais de saúde versem sobre ações individuais. Isso reforça 

a ideia de que a microlitigação é um dado em saúde e o acúmulo de ações 

individuais gera desafios para as partes, o Judiciário e a própria gestão 

em saúde. Tendência de deferimento final e na antecipação de tutela: na 

maioria dos casos, houve deferimento do pedido de antecipação de tutela 

sem pedido de informações complementares. Além disso, na maioria dos 

casos houve confirmação do deferimento do pedido na sentença de 1ª 

instância e também no acórdão de 2ª instância. Tendência de utilização do 

NAT, especialmente nas capitais: a maioria das decisões não fez menção 

ao NAT como uma estratégia para a atividade judicante em saúde, apesar 

de se observar nos dados uma tendência a sua utilização, especialmente 

nas capitais.” E no caso Araguaína/TO a pesquisa trouxe a atuação mais 

efetiva do Núcleo de Apoio Técnico daquela localidade: “O NAT nasceu da 

necessidade de uma compreensão multidisciplinar a respeito da saúde e 

do direito. Tradicionalmente, os NATs foram implementados nos diversos 

tribunais do país com um propósito consultivo, ou seja, para auxiliar o juiz 

na formação de sua convicção nos litígios em saúde. Em regra, o 

profissional da saúde sabe da eficácia de medicamentos, pertinência de 

exames ou desejabilidade de tratamentos. Nesse sentido, o apoio do NAT 

seria importante para que, com o parecer de profissionais de saúde, o juiz 

pudesse julgar melhor e com mais elementos técnicos. No caso de 

Araguaína, as funções do NAT foram além do aspecto consultivo, 

englobando também aspectos de prevenção e de gestão. O caráter 

consultivo diz respeito à função de ferramenta de apoio ao Judiciário 

antes de emitir decisões, no sentido de proferir pareceres técnicos quanto 

ao direito sanitário e políticas públicas de saúde. O caráter de prevenção 

diz respeito a sua atuação como meio de solução administrativa de 

conflitos, estimulando a interlocução entre as instituições jurídicas e 

políticas e prevenindo a judicialização das demandas. O caráter de gestão 

diz respeito à identificação da maior incidência das demandas para ações 

e estratégias de planejamento em saúde, com o objetivo de otimizar o 

atendimento prestado aos usuários, além de também acompanhar o 

cumprimento das ações judiciais e a pertinência de utilização de 

medicamentos e insumos de trato sucessivo. (...) É possível afirmar que o 

NAT de Araguaína recebeu diversas funções que vão além do caráter 

consultivo, que é típico das outras experiências de NAT. Em Araguaína, 

são diferenciais da atuação do NAT: a articulação direta com os 

programas de saúde locais, a integração com a Ouvidoria Municipal e o 

papel de acompanhamento de decisões judiciais mesmo após terem 

transitado em julgado. Isto contribuiu para a constituição de um ambiente 

de efetivação do direito à saúde eminentemente preventivo, aproximando o 

contato com os cidadãos e estimulando a solução administrativa de 

conflitos. Como resultado, observase a democratização das ações e 
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serviços de saúde, e maior celeridade no atendimento de demandas que 

potencialmente seriam objeto de novas ações judiciais. (...)”. Em tal obra 

abordou-se também os casos de Lages/SC e Brasília/DF, em que a 

sensibilização dos atores, a criatividade, a proatividade e o senso de 

cooperação permitiram a instalação de modelos a serem replicados e 

ajustados às realidades regionais e locais de todo o Brasil, o que se 

recomenda desde já aos gestores estaduais e municipais. Realmente, a 

presente situação é endêmica em todo o país, a judicialização de 

demandas de saúde perante o Poder Judiciário com a consequente 

intervenção no Poder Executivo para a consecução daqueles direitos. E tal 

prática é extremamente prejudicial ao Poder Público e à própria 

coletividade, o que a frustrar qualquer política pública planejada, articulada 

e programada, porquanto, em última análise, obriga-se o Estado ao 

fornecimento de procedimentos, tratamentos e medicamentos muitas 

vezes não contemplados pela estrutura do Sistema Único de Saúde, 

alguns deles até de eficiência não comprovada. Daí porque a intensa 

preocupação por parte do Poder Judiciário, que ficou demonstrada no 

cotejo histórico-evolutivo aqui levantado, movimento liderado pelo Supremo 

Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. É certo que o 

cidadão não pode ficar desassistido, mormente quando o ordenamento 

jurídico lhe assegura a assistência à saúde como direito e garantia 

fundamental. Mas, de outro lado, também é certo que o ingresso ao 

Sistema Único de Saúde, mediante o manejo de medidas judiciais, é 

prerrogativa oportunizada à pequena parcela da população, ainda que por 

meio da Defensoria Pública ou do Ministério Público, o que a propiciar a 

vantagem de alguns em detrimento da maioria. Não por outro motivo, o 

Supremo Tribunal Federal, nos Recursos Extraordinários 566471 e 

657718, com repercussão geral reconhecida, está prestes a julgar a 

questão do fornecimento pelo Estado de medicamentos de alto custo não 

disponíveis na lista do Sistema Único de Saúde e de medicamentos não 

registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na prática, a 

questão é tormentosa e para que não haja mais prejuízos ou injustiças, 

quer para o(a)(s) postulante(s), quer para a sociedade, deve-se seguir, 

em casos ordinários, como o aqui analisado, a política pública estatuída 

pelo SUS, em que não há qualquer dúvida sobre a obrigação do Estado. 

De fato, como bem ponderou o Ministro Luís Roberto Barroso: “Não há 

sistema de saúde que possa resistir a um modelo em que todos os 

remédios, independentemente de seu custo e impacto financeiro, devam 

ser oferecidos pelo Estado a todas as pessoas”. Malgrado a 

imprescindibilidade do(s) medicamento(s) pleiteado(s), demonstrada que 

está nos exames laboratoriais, laudos, atestados e documentos médicos 

juntados, verificada a patologia que acomete a parte autora, observa(m)

-se que a(s) substância(s) demandada(s) NÃO é(são) contemplada(s) 

pelo SUS, em conformidade com o parecer do Núcleo de Apoio Técnico 

(NAT - id. 10588890): “A Enoxaparina não é Assegurada pelo SUS”. 

Porém, como exposto pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), há outro(s) 

medicamento(s) correspondente(s) e disponível(is) no SUS para o 

tratamento da(s) patologia(s), a saber: Assim, deverá(ão) o(a)(s) 

interessado(a)(s) procurar(em) o profissional médico a fim de obter(em) a 

necessária prescrição das substância(s) acima declinada(s) , 

correspondente(s) àquela(s) originalmente buscada(s) e, em seguida, dar 

entrada novamente no pedido administrativo perante o órgão de saúde 

competente para só então, em caso de não atendimento, ingressar 

novamente com a medida judicial. Caso o profissional médico entenda por 

bem prescrever outra medicamentação, divergindo das substâncias 

indicadas pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), nada obsta novo pedido 

por parte do(a)(s) demandante(s), recomendando-se que o aludido 

profissional se atente para os fármacos constantes das listas de 

medicamentos do SUS. Em caso contrário - fármaco não incluso na lista do 

SUS -, deverá o aludido profissional ou o Ministério Público rechaçar os 

fundamentos técnicos levantados por aquele órgão de apoio (Núcleo de 

Apoio Técnico - NAT), observados o Enunciado nº 12 da I Jornada de 

Direito da Saúde e o art. 1.316 da CNGC: “ENUNCIADO N.º 12 A 

inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve 

ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas 

éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação 

Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença 

(Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, 

medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do 

registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).” “Art. 1.316. 

A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS), no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que 

a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas 

(princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que 

estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de 

Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses, e fazendo 

referência também à situação do registro na ANVISA (Enunciado 12, I 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 15 de 

maio de 2014).” Assim, o pedido veiculado na exordial é improcedente, 

pois o(s) medicamento(s) originalmente buscado(s) não integra(m) a lista 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e, em relação ao(s) correspondente(s), 

indicado(s) pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), não há notícia de 

negativa de fornecimento por parte do poder público. II.3 - Do levantamento 

de valores Não obstante a improcedência dos pedidos contidos na peça 

exordial, o pleito do estabelecimento comercial fornecedor merece 

acolhimento. Isso porque os medicamentos concedidos pela decisão 

liminar (id. 0589597) foram entregues conforme nota fiscal eletrônica nº 

220 (id. 11404247), emitida em 20/12/2017, por MD Comércio e 

Empreendimentos Farmaceuticos LTDA - EPP (Unimed), com parecer 

favorável do ente ministerial (id.11491847), observado, portanto, a 

prestação de contas exigida pelo art. 1.319, “caput”, da CNGC, por se 

tratar de verba pública. Acerca da nota fiscal eletrônica nº 223 

(id.11405684), emitida em 01/12/2017, por MD Comércio e 

Empreendimentos Farmaceuticos LTDA - EPP (Unimed), cumpra-se no que 

couber a decisão de id. 11141659. Assim, com o levantamento do 

montante, necessário se faz a assinatura de termo de responsabilidade 

tanto do fornecedor quanto da parte autora favorecida, nos termos do 

Enunciado 55 da II Jornada de Direito da Saúde: “55 – Saúde Pública - O 

levantamento de valores para o cumprimento de medidas liminares nos 

processos depende da assinatura de termo de responsabilidade e 

prestação de contas periódica.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora porque presumida a 

hipossuficiência por estar assistida pela Defensoria Pública, na forma do § 

3º, do art. 99, do NCPC; b) REVOGO a tutela de urgência liminar concedida 

e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC; c) DESDE 

que assinado o termo de responsabilidade tanto pelo prestador de 

serviço/fornecedor de medicamentos quanto da parte autora favorecida, 

nos termos do Enunciado 55 da II Jornada de Direito da Saúde, EXPEÇA-SE 

alvará para recuperação dos valores despendidos mediante transferência 

para a conta bancária indicada pelo estabelecimento comercial fornecedor 

(id.11404247) no valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos 

reais), constante da aludida nota fiscal eletrônica, devendo o valor 

remanescente do bloqueio ser restituído ao erário; d) CUMPRA-SE no que 

couber a decisão de id. 11141659 para recuperação dos valores 

constantes da nota fiscal eletrônica nº 223 (id.11405684), emitida em 

01/12/2017, por MD Comércio e Empreendimentos Farmaceuticos LTDA - 

EPP (Unimed). IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Em seguida, dê-se vista dos autos 

para que a parte ré se manifeste a respeito da prestação de contas suso 

declinada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, na previsão do § 4º, do 

mencionado art. 1.319, da CNGC, facultando-lhe a adoção das 

providências julgadas pertinentes - inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Intimem-se. Cientifique-se o Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e providências 

de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. Em razão do reduzido 

número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente 

decisão como MANDADO e OFÍCIO. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Decisão 

prolatada às 21h15 do dia 09/05/2018, dada a urgência que o caso requer 

por prioridade legal. Colíder, 09 de maio de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120061 Nr: 2023-65.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK FIGUEIREDO PRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Redesigno o presente ato para o dia 15/05/2018 às 16:45 horas.

2) Determino a intimação via DJE do Dr. Tallys Augusto Piovezan. para que 

compareça na solenidade designada.

Tal advogado deverá ser cadastrado como procurador do réu.

3) Fica desde já a SEJUDH informada do ato para que providencie a 

escolta do réu para a solenidade.

4) Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120282 Nr: 2148-33.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDO, VHOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 120282.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença de Vitor Hugo Oliveira Mazutti em 

face de Vanderlei Mazutti, requerendo o pagamento do montante referente 

aos três últimos meses, em razão de acordo de prestação alimentícia 

homologado em 2009.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil e determino a prioridade de 

tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, inciso II e §2º do Código de 

Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o executado para, em 3 (três) dias, pagar o débito, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o 

que somente a comprovação que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento, sob pena de decretar-lhe a prisão pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, bem como o protesto do pronunciamento 

judicial, aplicando-se, no que couber, as disposições do artigo 517 do 

Código de Processo Civil, inteligência do art. 528, §1º, CPC.

Fixo honorários em sede de cumprimento de sentença no patamar de 10%.

P. I. Ciência ao MPE. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro, 8 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118476 Nr: 1361-04.2018.811.0046

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDC-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Ante ao exposto, e inexistindo mais motivos para que o réu permaneça 

recolhido à prisão, com fundamento no artigo 316 (1ª parte) do Código de 

Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva e decretada de concedo a 

LIBERDADE PROVISÓRIA em favor do acusado Antônio Jaires Barbosa da 

Silva, já qualificado nos autos, mediante as seguintes condições: a) 

deverá o réu comparecer a todos os atos do processo; b) para mudar de 

domicílio devera solicitar autorização prévia ao juízo; c) não se ausentar 

da comarca em que reside; d) abster-se de contatar a vítima, devendo 

manter-se afastada dela no mínimo por 300 metros, bem como de seus 

familiares, sendo ainda proibido o contato até mesmo por meio de telefone; 

e) deve se abster do cometimento de outras infrações penais. Fica 

advertido o requerente, de que o não cumprimento das mesmas, importará 

na revogação do benefício concedido. Informe a vítima acerca desta 

decisão pelo meio mais rápido. Expeça-se o alvará de soltura, salvo se por 

outro motivo o mesmo estiver preso. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Notifique-se o Ministério Público acerca desta decisão. Comodoro, 9 de 

maio de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 9460 Nr: 339-33.2003.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, DEOCLÉCIO 

ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN ZAMBAN, 

GERALDO ZAMBAN, ROBERTO DE TAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ANTUNES, E OUTROS, LUIZ APARECIDO 

PINHEIRO NOIA, JUDITE SOUZA DA SILVA NOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, 

RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, LAURO MARVULLE - OAB:MT 3.110, ROSANGELA 

BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O

 Vistos.Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo 

de patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.No entanto, verifico 

que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a regra trazida no 

artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do Estatuto da OAB 

determina que o advogado comunique formalmente seu mandante, e ainda, 

ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 dias após a 

notificação, senão vejamos:Art. 112. O advogado poderá renunciar ao 

mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que 

comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.§ 

1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízoArt. 

5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.

(...)§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.(...)Sendo assim, indefiro 

o pedido, devendo a advogada proceder a notificação do seu cliente para 

que a renúncia seja válida.Em relação ao fato do advogado 

substabelecente ter falecido, tal situação não implica em revogação do 

mandado.(...).A doutrina também aponta que o óbito do patrono original 

não retira os poderes do advogado substabelecido. [...] Dessa forma, o 

mandato que se constitui pelo substabelecimento não se finda pela morte 

do substabelecente. E o substituto pode, validamente, permanecer no 

exercício dele até que se execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e 

Prática das Procurações, v. I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).Assim sendo, 

deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca da sua 

renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da OAB.P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38322 Nr: 3020-92.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA, MARIA HELENA DE 

SOUZA FAGIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 
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representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38378 Nr: 3076-28.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR PEDRO BASGAL, ZENILDA XAVIER BASGAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38321 Nr: 3019-10.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE DEOBALD ROCHA, ADILSON ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38373 Nr: 3071-06.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINAE MOREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos. Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao 

encargo de patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que 

este juízo notifique tal parte para que constitua novo advogado. No 

entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos: Art. 112. O advogado poderá 

renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista 

neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este 

nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado 

continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe 

evitar prejuízo Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo 

prova do mandato. (...) § 3º O advogado que renunciar ao mandato 

continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a 

representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse 

prazo. (...) Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder 

a notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida. Em relação ao 

fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação não implica em 

revogação do mandado. (...) A doutrina também aponta que o óbito do 

patrono original não retira os poderes do advogado substabelecido. (...) 

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB. P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38661 Nr: 3359-51.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA FERREIRA DA SILVA, ELSON BATISTA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 
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representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38174 Nr: 2872-81.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BENÍCIO DE MACEDO, CLEONICE 

APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN, ALDO ANTUNES, ROBERTO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38374 Nr: 3072-88.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MOREIRA RAMOS, MARIA APARECIDA DA 

SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38660 Nr: 3358-66.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA PIRES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 
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poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38675 Nr: 3373-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM DE FREITAS, VANILDA CAETANO MANDO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo 

de patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado. No entanto, verifico 

que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a regra trazida no 

artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do Estatuto da OAB 

determina que o advogado comunique formalmente seu mandante, e ainda, 

ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 dias após a 

notificação, senão vejamos: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao 

mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que 

comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 

1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo 

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato. (...) § 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, 

durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o 

mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo. 

(...)Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.Em relação ao 

fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação não implica em 

revogação do mandado. (...) A doutrina também aponta que o óbito do 

patrono original não retira os poderes do advogado substabelecido. 

(...)Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes 

acerca da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB.Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos 

conforme solicitado.Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a 

advogada da parte autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o 

pedido foi feito de forma genérica devendo ainda informar qual a 

necessidade da produção de tal prova.P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38678 Nr: 3376-87.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI CALAU DA SILVA, CICERA PORFIRIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 
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de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38682 Nr: 3380-27.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO LUCENA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38673 Nr: 3371-65.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR ALMEIDA DA SILVA, JUSCILETE FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 
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de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38376 Nr: 3074-58.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR FERNANDES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38375 Nr: 3073-73.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REVALDAVEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 
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2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38680 Nr: 3378-57.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS, MARIA SOCORRO 

LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38672 Nr: 3370-80.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA RODRIGUES DE SOUZA, MESSIAS PAULA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38372 Nr: 3070-21.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES PERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).
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Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38172 Nr: 2870-14.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA ANDREA MIRANDA LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, DOROTY TOSSIN ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN, 

ROBERTO DE TAL, ALDO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38055 Nr: 2753-23.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ APARECIDO PINHEIRO NOIA, JUDITE SOUZA DA 

SILVA NOIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN, ALDO ANTUNES, ROBERTO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, João Vicente Montano Scaravelli - OAB:3933, RONIE 

JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.
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Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38676 Nr: 3374-20.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES DA SILVA, ALZIRA DE ASSIS ALMEIDA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MIRANDA 

LUCION - OAB:21135/O MT, ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, RONIE 

JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38674 Nr: 3372-50.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO DA CRUZ PEREIRA, TAIS MACHADO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.
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§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38320 Nr: 3018-25.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, SUZANA ROSSETTI ZAMBAN, DOROTY TOSSIN 

ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38377 Nr: 3075-43.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO ROCHA, ORANDINA ELIAS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENOR ZAMBAN, NILCE MARIA ZAMBAN, 

DEOCLÉCIO ZAMBAN, DOROTY TOSSIN ZAMBAN, GERALDO ZAMBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 Vistos.

Na petição anterior a douta advogada deseja renunciar ao encargo de 

patrocinar a defesa da parte que a constituiu, solicitando que este juízo 

notifique tal parte para que constitua novo advogado.

No entanto, verifico que não lhe assiste razão ao pedido, pois, segundo a 

regra trazida no artigo 112, § 1o, do CPC, bem como no artigo 5º, § 3º do 

Estatuto da OAB determina que o advogado comunique formalmente seu 

mandante, e ainda, ficará responsável pelo processo pelo prazo de 10 

dias após a notificação, senão vejamos:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, 

provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao 

mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Por fim a jurisprudência afirma que:

TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21823899420158260000 SP 

2182389-94.2015.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 30/10/2015 

Ementa: FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO 

ADVOGADO – RENÚNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

NOTIFICAÇÃO – MULTA DO ART. 475 -J DO CPC Nos termos do art. 46 do 

Código de Processo Civil a renúncia ao mandato apresentada pelo 

advogado apenas será válida mediante a comprovação de notificação do 

cliente, não bastando a simples petição nos autos informando a intenção 

de renúncia. Advogados que, além disso, continuaram recebendo 

regularmente as publicações do processo por cerca de oito anos, sem 

apresentar qualquer insurgência, limitando-se a se manifestar apenas 

quando em fase de cumprimento o cliente foi condenado ao pagamento da 

multa. Imposição da multa do art. 475-J do CPC que deve ser mantida, pois 

válida a intimação. RECURSO IMPROVIDO.

Sendo assim, indefiro o pedido, devendo a advogada proceder a 

notificação do seu cliente para que a renúncia seja válida.

Em relação ao fato do advogado substabelecente ter falecido, tal situação 

não implica em revogação do mandado.

 Agravo de Instrumento Processo nº: 2047152-25.2014.8.26.0000 

Agravante: ALICE MARIA DA SILVA BONVINO E OUTROS Agravado: 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO Comarca: SÃO PAULO 

Voto nº: 14401 AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO JUDICIAL - 

Inconformismo em face de decisão que determinou ao patrono a juntada 

de procurações com poderes para receber e dar quitação - Falecimento 

do advogado inicial que não invalida substabelecimento anterior a este 

fato, porquanto referida outorga de poderes constitui ato jurídico perfeito, 

cuja validade e eficácia são incontestes - Precedentes - Decisão 

reformada - Recurso provido.

A doutrina também aponta que o óbito do patrono original não retira os 

poderes do advogado substabelecido.

 "Tão logo se instrumente o substabelecimento: a transferência de 

poderes se verificou e novo procurador está ligado ao mandante, sendo 

seu legítimo representante para a execução do mandato, que lhe foi 

transferido. [...] Dessa forma, o mandato que se constitui pelo 

substabelecimento não se finda pela morte do substabelecente. E o 

substituto pode, validamente, permanecer no exercício dele até que se 

execute inteiramente”. (Tratado do Mandato e Prática das Procurações, v. 

I, 4ª ed., Forense, p. 598-599).

Assim sendo, deve a advogada substabelecida notificar as partes acerca 

da sua renúncia, conforme 112, § 1o, do CPC e 5º, § 3º do Estatuto da 

OAB.

Espeçam-se os mandados para intimação dos requeridos conforme 

solicitado.

Em relação ao pedido de prova pericial, manifeste a advogada da parte 

autora qual seria a perícia a ser realizada vez que o pedido foi feito de 

forma genérica devendo ainda informar qual a necessidade da produção 

de tal prova.

 P. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37997 Nr: 2695-20.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA, VALDIR 

ANTONIO DE SOUZA, TEREZINHA ROCHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora e avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95697 Nr: 4674-41.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPURA - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PAULOSI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de penhora online da quantia de R$13.490,54, 

requerido pela parte autora na presente fase de cumprimento de 

sentença, visto que o executado Robson Paulosi dos Santos, CPF: 

025.355.191-94 ainda não adimpliu o crédito que se encontra em 

execução, conforme certidão retro. Deve ser consignado que o artigo 835 

do Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora.Posto isto, DEFIRO a penhora online e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que,  conf i rmados,  deverão f icar 

indisponibilizados.Deixo de realizar busca no sistema RENAJUD, afinal o 

exequente não juntou nos autos comprovação de que o executado possui 

veículos em seu nome, sendo que tal diligência deveria ter sido realizada 

previamente pelo próprio interessado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Comodoro, 3 de maio de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de 

ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 70065 Nr: 3040-78.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM PRADELLA MORETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI MARGARIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denize Moretto - OAB:10.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado de penhora e avaliação, 

devendo o depósito ser efetuado de acordo com o Provimento 

07/2017-CGJ. (Acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência).
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 61691 Nr: 3538-48.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA APARECIDA 

RODRIGUES BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI RAMOS DOS SANTOS, BIAS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARCIA MARIA PEREIRA - OAB:7.094 A, MARLON DE 

LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT

 Intimar as partes para manifestarem nos autos, no prazo legal, nos termos 

do r. despacho de fls. 222 e certidão de fls. 223, emitida em 08/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 26747 Nr: 898-14.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 29 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que a fazenda pública foi intimada 

da presente execução e que manifestou nos autos concordando com o 

valor do crédito cobrado, razão pela qual, impulsiono o presente feito 

encaminhando ao setor responsável para que seja expedido o 

RPV/Precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121023 Nr: 2491-29.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPM- GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMINIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Deve ainda ser analisado que no caso concreto, que a pessoa 

jurídica possui capital social superior a R$ 100.000,00, não sendo crível 

que em tal situação não consiga arcar com as devidas custas. Aliás, pelo 

contrário, considerando tal capital social, é certo que a autora tem 

condições de pagar com as custas do feito. (...) Sendo as custas 

judiciárias um recolhimento de natureza claramente tributária, não pode o 

Poder Judiciário coadunar com práticas que indubitavelmente lesam o 

erário - e o aceitamento cego de todo e qualquer pedido de assistência. 

Com efeito, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a 

hipossuficiência do autor, mesmo porque, não trouxe qualquer documento 

que comprove o alegado. Assim, intime-se o requerente para, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, juntando documentos 

que comprovem a hipossuficiência alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290). Cumpra-se. Comodoro, 9 de maio de 2018. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121029 Nr: 2492-14.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPM- GEREMIA PEÇAS E MECÂNICA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) §2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver 

nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. §3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural. (...) Em que pese o disposto 

no §3º do artigo 99 do CPC, este deve ser interpretado tendo por base a 

Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua 

insuficiência de recursos. (...) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DERECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - REDUÇÃODO 

VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO 

FILHOMENOR - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS 

EXTERNOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS 

ALIMENTOS - CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 

Não se reduz o montante fixado a título de obrigação alimentar quando há 

proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a possibilidade 

econômico-financeira do alimentante. O deferimento do pedido de justiça 

gratuita, de acordo com o disposto na Lei 1.060/50, pressupõe a carência 

daquele que a pleiteia. Se a parte alega carência, mas apresenta sinais 

exteriores de capacidade econômica, correta a decisão que indefere o 

benefício. (APELAÇÃO Nº 29456/2011 – Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – Comarca de Rondonópolis - Data de Julgamento: 08-02-2012 – 

Relator Des. Guiomar Teodoro Borges) (...) Assim, intime-se o requerente 

para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, juntando 

documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290). Cumpra-se. Comodoro, 9 de maio de 2018. Marcelo Sousa Melo 

Bento de Resende Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 33432 Nr: 1618-10.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MOREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GALAN MADALENA 

- OAB:197257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33432.

Vistos.

Tendo em vista a manifestação de folhas 154, intime-se o patrono da parte 

autora para juntar o contrato de honorários nos autos, antes de proceder 

com a expedição do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121154 Nr: 2547-62.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, IVANI ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.L. MORETTO & CIA LTDA, DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 121154.

Vistos.

Trata-se de ação de cobrança proposta contra V.L MORETTO & CIA LTDA 

(EMPREITEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO) DEPARTAMENTO 

NACIONAL DEINFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE – DNIT.

Tratando-se de autarquia federal, tenho que este juízo é absolutamente 

incompetente para apreciar os pedidos.

Ante o exposto, reconheço a incompetência deste juízo e determino a 

remessa dos autos para a Justiça Federal, circunscrição judiciária de 
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Cáceres/MT.

P. I.

 Comodoro/MT, 9 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121096 Nr: 2520-79.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHOM, RFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente não juntou o 

título judicial, assim sendo, determino que a advogada da parte autora junte 

o acordo homologado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser 

aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.

 P. I.

 Comodoro/MT, 9 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40332 Nr: 1345-60.2012.811.0046

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO CAPRIOGLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO TRIPOLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839 A/MS, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587 PR

 Código 40332.

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, 

desta feita determino a intimação da parte embargada para que se 

manifeste em cinco dias.

Decorrido o prazo, autos conclusos.

 Antes de apreciar o pedido de folhas 283/286, certifique-se a secretaria 

acerca da tempestividade da impugnação de folhas 134/174.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 9 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 2358 Nr: 3511-75.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS VALJÃO, LUIZ FRANCISCO 

VALJÃO, GILMAR FRANCISCO VALJÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMAR FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/RO 3380, JOSÉ FRANCISCO CÂNDIDO - 

OAB:OAB/RO 234/A

 Intimar as partes recorrentes para apresentação das razões do recurso 

de apelação no prazo de 08 (oito) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121112 Nr: 2528-56.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

 Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 9 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22721 Nr: 250-68.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Moretto - OAB:4032/RO, 

JÓSE BERILO DOS SANTOS - OAB:3184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a)DR. HEITOR VANSAN MUNIZ, OAB/MT 20939/O, 

para devolução dos autos nº 250-68.2007.811.0046, Protocolo 22721, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93733 Nr: 3725-17.2016.811.0046

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAF, VEPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDE GUADAGNIN - 

OAB:4406/RO, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 [...] Declaro extinto o feito em relação a Vanessa Ezídio Pereira 

Guadagnin, com fundamento no artigo 126, §único da lei 8.069/90, tendo 

em vista a declaração da Secretaria Municipal de Assistência Social de 

que a mesma cumpriu a obrigação da remissão condicionada. Ante o 

exposto, com fundamento nos artigos 112, III, 114 e 117, todos da Lei 

8.069/90, JULGO PROCEDENTE a representação ofertada contra Lurdimila 

Alves Fuhr, qualificados nos autos, pela prática do ato infracional 

capitulado no artigo 139 do Código Penal, aplicando-lhes a medida 

socioeducativa de prestação de serviços à comunidade pelo período 20h 

por mês, durante três meses, totalizando 60 horas. Publique-se. 
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Intimem-se os patronos das adolescentes constantes às folhas 22/24 e 

29/30 dos autos. Ciência ao MPE. Transitado em julgado, expeça-se guia 

de execução da medida socioeducativa. Comodoro/MT, 01 de maio de 

2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende. Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68624 Nr: 1984-10.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:MT/10565

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado Jorge 

Mendes da Silva, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas 

penas do artigo 147 do Código Penal.O delito de ameaça possui pena de 

detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.[...] Sendo assim, torno 

definitiva a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias.Em atenção ao art. 59, 

IV do Código Penal, deixo de efetuar a substituição da pena de detenção 

para prestação de serviços à comunidade em razão da Súmula 588 do 

STJ:Súmula 588 - A prática de crime ou contravenção penal contra a 

mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita 

a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos.Tendo em vista que o acusado é reincidente, fixo o cumprimento 

da pena de detenção no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, 

“c”.Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais, por 

ser este pobre na forma da lei.Oportunamente, após o trânsito em julgado 

desta decisão, tomem-se as seguintes providências:a) lance o nome do 

réu no rol dos culpados;b) expeça-se guia de execução definitiva do 

condenado. Certificado o trânsito em julgado apenas para a acusação, 

expeça-se guia de execução provisória, conforme art. 1.573, parágrafo 

único da CNGC/MT.c) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do 

Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d) oficie-se ao órgão estadual de 

cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao INFOSEG, 

fornecendo as informações sobre este decisório.Publique-se. Registre-se. 

Int imem-se.  Ciência ao MPE.Cumpra-se,  expedindo o 

necessário.Comodoro, 29 de abril de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de 

ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66396 Nr: 136-85.2014.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DE MEDEIROS MARÇAL 

- OAB:SP/319410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66396.

Vistos.

Defiro o pedido de suspensão formulado pela Inventariante para 

realização do inventário extrajudicialmente.

Decorrido o prazo, intime-a para manifestação nos autos se restou 

frutífera ou não a via extrajudicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 28 de abril de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31834 Nr: 2784-14.2009.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:16731-B/MT

 Vistos.

Trata-se de ação penal instaurado para apurar a prática de eventual 

cometimento dos delitos tipificados nos artigo 163, parágrafo único, inciso 

III, do Código Penal por ALVARO DE SOUZA PINTO.

Como se verifica nos autos o autor do fato cumpriu integralmente as 

condições impostas, transcorrendo o prazo de suspensão condicional do 

processo sem revogação.

Posto isso e em consonância com o parecer ministerial, nos termos do 

artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, declaro extinta a punibilidade de ALVARO 

DE SOUZA PINTO.

Com o trânsito em julgado, feitas as anotações e baixas necessárias, 

arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 60215 Nr: 1967-42.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VALTER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Ante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia. 

Reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal e julgo extinta a 

punibilidade de Paulo Valter Ribeiro pelo crime de desacato (art. 311 do 

Código Penal), qualificado nos autos, o que faço com fulcro assente no 

artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, todos do Código Penal; e 

CONDENO o acusado à pena do crime tipificado no art. 306 do Código de 

Trânsito Brasileiro.O delito cometido pelo acusado possui pena de 

detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de 

se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.Quanto 

à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta. [...] Assim, 

fica suspensa sua habilitação por 02 meses.PENA DEFINITIVA Assim, 

condeno o réu Paulo Valter Ribeiro à pena de 06 (seis) meses de 

detenção, no regime aberto (art. 33 do Código Penal, § 2º, c), - substituída 

por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à 

comunidade, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário 

mínimo vigente na época dos fatos. Também fica suspensa sua habilitação 

por 06 meses.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao 

Ministério Público do Estado.Após o trânsito em julgado, [...] Após o 

trânsito em julgado, intime-se o autor para depositar nos autos sua 

permissão para dirigir ou carteira de habilitação, pelo período de 02 meses 

a contar da data do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 

293, §1º do Código de Trânsito Brasileiro.Proceda a escrivania a 

expedição das comunicações de estilo para os órgãos oficiais, inclusive 

Justiça Eleitoral.Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda 

a escrivania as baixas e anotações necessárias, comunicando o cartório 

distribuidor, arquivando-se os autos.Comodoro/MT, 17 de abril de 

2018.Marcelo Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37551 Nr: 2250-02.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITO ANTÔNIO CANDELORO, GIUSEPPE 

PASQUALE CANDELORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, 

do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:
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II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Com fulcro no art. 85, §1º condeno parte executada ao pagamento das 

custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

Comodoro, 27 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 64268 Nr: 2428-77.2013.811.0046

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCFF, FCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:21.981-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em razão das provas produzidas nos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONCEDER, em caráter irrevogável, a 

ADOÇÃO de João Pedro de Oliveira Souza aos requerentes José Carlos 

Ferreira Fiúza e Fabiana Cristianini Fiúza, qualificados nos autos, com 

fundamento no art. 41 do ECA, e, em conseqüência, DETERMINO:a) A 

inscrição da presente adoção no Registro Civil do infante, onde deverá 

constar o nome pretendido pelos adotantes, passando a chamar-se JOÃO 

PAULO CRISTIANINI FIÚZA, filho de JOSÉ CARLOS FERREIRA FIÚZA e 

FABIANA CRISTIANINI FIÚZA, avós paternos CARLOS LINO FIÚZA e ERCY 

FERREIRA FIÚZA, e avós maternos PAULO CRISTIANINI e MARIA DE 

LOURDES ARENAS CRISTIANINI, sem que possa constar das certidões 

extraídas do aludido registro qualquer referência à origem do ato;b) O 

cancelamento do registro primitivo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Ciência ao MPE.Expeçam-se os respectivos mandados. Após 

ao arquivo.Comodoro, 19 de abril de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de 

ResendeJuiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25320 Nr: 2339-64.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:, FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - OAB:206727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 [...] e fiz toda constatação do mesmo, deixei claro na minha avaliação que 

sobre o imóvel encontra-se edificado salões comerciais (meio que 

amontoados) e que a construção é de mau acabamento, ou seja, não 

foram utilizados nos mesmos ótimos materiais de construção, e que as 

paredes nem foram “amaciadas”. E, que os critérios por mim utilizados 

foram, informações de conhecidos e entendidos no assunto (sendo que 

fui informado por corretor e pessoas da cidade de Campos de Júlio, que 

terrenos urbanos que valiam cerca de R$ 80 ou R$ 100 mil, atualmente 

valem cerca de R$ 35 ou R$ 45 mil reais) e no valor de mercado. Assim, 

considerando as características do imóvel e suas benfeitorias, mantenho 

o valor da avaliação por mim efetuada do referido imóvel na data de 

08/08/2017, ou seja, R$ 450.000,00.Da Matrícula 1.627A parte autora não 

juntou nenhum documento ou “outras avaliações” para impugnar a 

avaliação deste imóvel, apenas que seja esclarecido os critérios que me 

levaram a chegar no valor a mim atribuído ao presente imóvel. Pois bem, 

quando de minha avalição no dia 08/08/2017, e após toda constatação do 

imóvel, também descrevi que sobre o imóvel encontra edificada uma casa 

em alvenaria construída com material rústico, ou seja, com mau 

acabamento. Assim, os critérios por mim utilizados também foram, 

informações de conhecidos e entendidos no assunto (sendo que fui 

informado por corretor e pessoas da cidade de Campos de Júlio, que 

terrenos urbanos que valiam cerca de R$ 80 ou R$ 100 mil, atualmente 

valem cerca de R$ 35 ou R$ 45 mil reais) e no valor de mercado. Pelo que 

então, considerando as características do imóvel e suas benfeitorias, 

também mantenho o valor da avaliação por mim efetuada no referido 

imóvel na data de 08/08/2017, ou seja, R$ 300.000,00.Dessa forma é o 

que tinha a manifestar e esclarecer. Aproveitando o ensejo e por ser 

questão de justiça, REQUEIRO que a autora efetue o pagamento das 

diligências margeadas no rodapé de fls. 218, nos seus devidos 

termos.Comodoro(MT), aos 04 dias do mês de maio de 2018.AILTON 

MARTINS CARVALHOOficial de JustiçaMat. 5529 TJ/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 103694 Nr: 2524-53.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & TONIAL LTDA - ME, ANA CRISTINA 

AVILA DE SOUZA, CARLOS ALBERTO CELSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19077A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, c/c art. 922, todos do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos autos para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta m como, DETERMINO A 

SUSPENSÃO DA AÇÃO até 25 de novembro de 2021, em fase de 

cumprimento do acordo até ulterior cumprimento da obrigação, nos termos 

do art. 921, I do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios, custas 

e despesas processuais conforme acordado pelas partes e, na ausência 

deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, CPC]. Aguardem-se os 

autos em cartório o decurso do prazo para cumprimento do acordo. 

Cadastre o (s) advogado da parte exequente, bem como cadastre no 

sistema Apolo o advogado (s) da (s) parte (s) executada (s), caso já não 

o tenha feito. Após, com o trânsito em julgado e, decorrido o prazo de 

suspensão do acordo celebrado nos autos, intime-se a parte exequente 

para manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sendo que seu silêncio será 

interpretado como satisfeita a obrigação. Decorrido o prazo supra sem 

manifestação, voltem-me conclusos para extinção. P. I. CComodoro-MT, 20 

de março de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38188 Nr: 2886-65.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CESAR TORRES MENDES 

- OAB:2.305/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 VISTOS, ETC.

Arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38693 Nr: 3391-56.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MARIA SEFRIN CADORE, ANTONIO CADORE 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 Código 38693

Vistos, etc.

 Trata-se de embargos à execução interpostos por Denise Maria Sefrin 

Cadore e outro em face de Banco do Brasil S/A todos devidamente 
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qualificados.

 Exarada sentença nos autos houve acolhimento parcial dos argumentos 

apresentados pelo embargante, irresignado, apresentou a parte 

embargante recurso e razões de apelação.

É o relato do necessário.

 Impulsiono o feito da seguinte forma:

 1) Tendo em vista que incumbe ao relator apreciar o pedido de gratuidade 

de justiça em grau de recurso conforme dispõe o art. 99, §7º, CPC, DEIXO 

de analisar pedido de assistência judiciária gratuita porventura existente;

 2) Certifique-se a tempestividade do recurso e razões de apelação 

apresentado nos autos. Se intempestivo, desde já ressalto que o controle 

da admissibilidade da apelação será feito exclusivamente pelo órgão ad 

quem, DEVENDO OS AUTOS ser remetidos após a apresentação de 

contrarrazões ao recurso de apelação, sendo este desnecessário quando 

tratar-se de réu revel ou o decurso do prazo para tanto, CASO JÁ NÃO O 

TENHA FEITO;

 3) Em seguida, intime-se o apelado mediante publicação no DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO/REMESSA DOS AUTOS – art. 412, § 5º, I, 

C.N.G.C/MT para oferecer contrarrazões ao recurso sendo este 

desnecessário quando tratar-se de réu revel nos termos do art. 1.009, 

§1º, CPC, CASO JÁ NÃO O TENHA FEITO. Empós, certifique-se a 

tempestividade ou o decurso do prazo para apresentação;

 4) Acaso o recorrido interponha recurso adesivo, intimem-se o apelante 

para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.009,§2º, CPC. Se 

apresentado recurso por parte deste, desde já DETERMINO a intimação do 

apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal;

 5) Cumpridas as formalidades acima, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com as nossas 

homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33684 Nr: 1870-13.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA CAPELETTI, WALENTIM WINGENBACH, 

NAIR ZAMO WINGENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 VISTOS, ETC.

Proceda a secretaria com as atualizações necessárias para que as 

intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado aludido à fl. 

90.

Intime-se a parte exequente pessoalmente bem como o patrono da parte 

exequente nos termos do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento 

do feito quanto à transferência de valores, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39111 Nr: 126-12.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON VINICÍUS BRAZ COSTA, DANIELA 

SORAIA SEBBEN BRAZ COSTA, ERICO BRAZ CONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção nos termos do §1º, do artigo 485, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37162 Nr: 1861-17.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU MARTINS COMIRAN, DOMINGAS CASSOL 

COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN - 

OAB:MT/8402, VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Código 37162

Vistos, etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerido pelo Banco do 

Brasil S/A em face de Dirceu Martins Comiran e outro todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Transitada em julgado a sentença prolatada nos autos, requereu o 

exequente o cumprimento do mandado judicial.

É o relato do necessário.

 1) Cadastre o advogado do exequente no sistema Apolo, caso já não o 

tenha feito.

 2) Retifique-se a capa dos autos, fazendo registrar que o feito já se 

encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 

e seguintes, do CPC.

 3) Após, intimem-se o devedor, consoante preconiza o §2º do art. 513, 

CPC, que este tem um prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento 

do débito, em não efetuando o pagamento, além da correção monetária e 

juros, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento). Em caso de 

pagamento parcial a multa incidirá sobre o restante.

 5) Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, 

do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 6) Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a 

parte exequente para apresentar bens da parte executada passíveis de 

penhora em 15 (quinze) dias.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39739 Nr: 753-16.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMA SUELY RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJES - ASSOCIAÇAO JUINENSE DE ENSINO 

SUPERIOR DO VALE DO JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11890-B

 VISTOS, ETC.

Trata-se de um pedido de cumprimento de sentença requerido por Delma 

Suely Rezende em face de AJES – Associação Juinense de Ensino 

Superior do Vale de Juruena, todos devidamente qualificados.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, impulsiono o feito dessa forma:

I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença.

II – Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120891 Nr: 2418-57.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE AQUINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada em sede de liminar formulado pela parte autora em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Por tratar-se de interesse de 

incapaz notifique-se o Ministério Público.Cite-se a autarquia requerida, 

mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 08 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119604 Nr: 1800-15.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESTOR GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CUNHA RAFUL - 

OAB:4896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada em sede de liminar formulado pela parte autora em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Cite-se a autarquia requerida 

mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 08 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120280 Nr: 2147-48.2018.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLD, MLDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 33, Lei nº 8.069/1990, DEFIRO 

liminarmente a guarda provisória da menor JOÃO FELIPE SILVA SANTOS 

DUARTE em favor da requerente. Por conseguinte, fica consignado na 

presente oportunidade que tal medida é provisória dependendo de 

confirmação posterior conforme preceitua o art. 35, da Lei nº 

8.069/1990.Intimem-se a requerente da guarda para que compareça em 

Cartório e preste compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo que lhe foi conferido, na forma do que dispõe o art. 32 da Lei nº 

8.069/1990.Notifique a equipe multidisciplinar deste juízo para que realize 

estudo psicossocial no ambiente familiar em que a menor se encontra 

inserida.Cite-se a parte requerida pessoalmente no endereço acostado 

nos autos para comparecer à audiência de mediação e conciliação que 

designo para o dia 25 de junho de 2018 às 14h00min fazendo-se constar 

as advertências a que faz menção o art. 695,§ 4º, CPC. Consigno que o 

mandado de citação deverá estar desacompanhado de cópia da petição 

inicial, contudo deverá fazer menção ao que dispõe o art. 695,§1º, 

CPC.Notifique-se o Cejuscc a data para qual foi designada a audiência. 

Cientifique-se as partes que a audiência será realizada na sala do juizado 

especial deste juízo. Consigno que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data em que foi designada a 

audiência nestes autos consoante dispõe o art. 695, §2º, CPC.No mais, 

registre-se que o feito deve processar-se em segredo de justiça, 

conforme preceituam os art. 206 da Lei nº 8.069/1990 e art. 155, inciso II 

do Código de Processo Civil.Isento custas e/ou emolumentos, na forma do 

art. 141, § 2º da Lei nº 8.069/1990.Ciência ao Ministério Público.Expeça-se 

o necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 08 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39237 Nr: 251-77.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, 

FABIO ROCHA NIMER, REAL BRASIL CONSULTORIA, valdirene correia 

belai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CEZAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Ante o exposto, com suporte nos argumentos acima alinhavados, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO e, com fundamento no artigo 

487, inciso I do CPC, resolvo o mérito da presente ação de busca e 

apreensão, consolidando nas mãos do Requerente o domínio e a posse 

plena e exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial, tornando 

definitiva a liminar deferida.Em decorrência da aplicabilidade do princípio da 

causalidade, condeno o requerente ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do 

artigo 85 do Novo CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitada em 

j u l g a d o ,  a r q u i v e m - s e  c o m  a s  a n o t a ç õ e s  d e 

estilo.Cumpra-se.Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37753 Nr: 2451-91.2011.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DA SILVA, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 Ante o exposto, com suporte nos argumentos acima alinhavados, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO e, com fundamento no artigo 

487, inciso I do CPC, resolvo o mérito da presente ação de busca e 

apreensão, consolidando nas mãos do Requerente o domínio e a posse 

plena e exclusiva do bem descrito e caracterizado na inicial, tornando 

definitiva a liminar deferida.Em decorrência da aplicabilidade do princípio da 

causalidade, condeno o requerente ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 2º do 

artigo 85 do Novo CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitada em 

j u l g a d o ,  a r q u i v e m - s e  c o m  a s  a n o t a ç õ e s  d e 

estilo.Cumpra-se.Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.Antonio Carlos 

Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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 Cod. Proc.: 89349 Nr: 1980-02.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENELES SILVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA FREITAS SPAGNOL - 

OAB:17697/B

 VISTOS, ETC.

Trata-se de executivo de pena do recuperando Meneles Silva Torres.

Aportou-se aos autos cálculo de pena em evento de ref. 69.

Pois bem.

 O cálculo elaborado encontra-se correto tendo, inclusive, as partes 

concordado com tal planilha, ref. 72 e 78.

Nessa toada, estando aquele em consonância com a legislação de 

regência e, ante a concordância das partes, HOMOLOGO o cálculo de 

pena de ref. 69.

Outrossim, encaminhe-se fotocópia do referido cálculo ao Diretor da 

Cadeia Pública local e ao reeducando, valendo como atestado de pena a 

cumprir, nos termos dos artigos 12 e 13 da Resolução nº 113/2010 do 

Conselho Nacional de Justiça e art. 41, inciso XVI da Lei 7.210/1984.

No mais, aguarde-se o decurso de lapso temporal para progressão de 

regime.

Notifique-se o Ministério Público e Defesa.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120955 Nr: 2459-24.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 120955

VISTOS, ETC.

 Atento aos autos DETERMINO que a parte autora emende a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias para o fim de:

1) Comprovar a alegada hipossuficiência de recursos nos termos do art. 

5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou recolha as custas 

processuais;

2) Comprovar nos autos que postulou prévio requerimento administrativo, 

“vide” RE nº 631240.

 Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará 

no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, 

paragrafo único, CPC e, no caso de não recolhimento o processo será 

extinto sem resolução do mérito nos moldes do art. 102, parágrafo único, 

CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 8 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118015 Nr: 1173-11.2018.811.0046

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLICIA DE COMODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA, ANDRE 

JUNIOR BATISTA, LUELSON GUIMARAES, CHARLES RODRIGUES DE 

AMORIM, WELLINGTON SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição formulado por Nilza Lenir da Costa, 

terceira, requerendo a restituição do veículo FORD FIESTA, ano 2014, 

placa OBE 5024 apreendido, o qual afirma ser de sua propriedade.

É o breve relatório.

Decido.

A restituição de bens apreendidos, seja na fase inquisitorial seja na fase 

processual, condiciona-se à demonstração, cumulativa, da propriedade 

dos bens pelo requerente, do desinteresse inquisitorial e/ou processual na 

manutenção da apreensão e da não classificação dos bens apreendidos 

nas hipóteses elencadas no art. 91, inciso II, do Código Penal.

O art. 118 do Código de Processo Penal prevê que “antes de transitar em 

julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser 

restituídas enquanto interessarem ao processo”.

In casu, constata-se que referido bem não possui qualquer interesse no 

decorrer da instrução processual, além de não constituir instrumento ou 

produto do crime, pelo que se impõe a restituição pleiteada.

Desta forma, verificando-se que o objeto apreendido à pág. 159, não 

interessa ao deslinde do processo, bem como não sofrerá os efeitos de 

eventual condenação (art. 91, II, do CP), com fulcro nos artigos 118, 119 e 

120, todos do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de restituição a 

requerente Nilza Lenir da Costa, mediante termo nos autos.

No mais, aguarde-se a chegada do Inquérito Policial, trasladem-se as 

peças necessárias e, após, arquive-se com as anotações e baixas de 

estilo.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121090 Nr: 2519-94.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada em sede de liminar formulado pela parte autora em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.Cite-se a autarquia requerida 

mediante REMESSA ELETRÔNICA dos autos, para, querendo, apresentar 

resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 183 do 

CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o 

art. 344, ambos do Código de Processo Civil.Expeça-se o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se. Comodoro-MT, 09 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29090 Nr: 154-82.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASTELA FILHO, GIULIANO LUIS 

BETTIO PERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Desentranhem-se o ofício de fls. 101/102, haja vista que tal peça é 

estranha aos autos, devendo ser juntada nos autos de código 29900.

No mais, ante a existência de duas juntadas pendentes no sistema 

APOLO, protocoladas em 07/03/2018 e 03/04/2018, determino a juntada 

dos referidos lembretes.

Cumpra-se.

Atente-se a serventia quando da juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61806 Nr: 3670-08.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENA NETO ROMAN MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte autora para dar o devido impulsionamento do feito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16423 Nr: 1412-69.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOMAR LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BAIAROSKI, LINDANIR BORDINHÃO 

BAIAROSKI, MARCOS ALVES DOS SANTOS, LOIDE BORDINHÃO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS GONÇALVES - 

OAB:1991-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - OAB:17408/O, 

ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O, 

WINSTON LUCENA RAMALHO - OAB:7435-PB

 VISTOS, ETC.

Remetam-se os autos à Central de Arrecadamento e Arquivamento.

Após, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20981 Nr: 2057-60.2006.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDAS ZAIAS, ADENIR ALVES ZAIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMARCIO DOS SANTOS SANTANA, HERILIO 

ALVES SANTANA, JANDIRA DOS SANTOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA DE ANDRADE 

KELM - OAB:9639B

 Código 20981

Vistos, etc.

 Cadastre o novo advogado do (s) requerido (s) de fls. 381, caso já não o 

tenha feito.

 Faculto o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte contrária, caso 

queira, apresente manifestação a respeito da petição de fls. 459 e ss.

 Empós, certifique à senhora Gestora Judicial quando se deu a última 

carga dos autos pelo advogado dos autores. Ademais, certifique se há 

petição expressa no sentido de que as intimações via Dje fossem 

direcionadas ao advogado de fls. 459, bem como certifique se algum 

momento processual foram juntados aos autos procuração outorgada 

pelos requerentes ao advogado de Ramão Wilson Junior - OAB:11702/MT.

 Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23310 Nr: 833-53.2007.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONES GIUSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - OAB:MT 

3.550-B, CAROLINA PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - OAB: 18.603/B /MT, 

GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17034 /MT, GISLAINE CRISPIM 

DE FARIA CRUZ - OAB:16988/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, MARIA AMÉLIA C. 

MASTROROSA VIANNA - OAB:27109- PR, PATRICIA ALINE RAMOS - 

OAB:7.203/MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - OAB:8391, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A vez 

que houve a extinção do feito por abandono sem que tenha sido analisado 

requerimento de suspensão.

Tendo em vista que se trata de sentença extintiva, utilizo-me do artigo 485, 

§ 7º, CPC para me RETRATAR da extinção, diante da ausência de 

intimação pessoal.

Nessa senda, intime-se o banco pessoalmente nos termos do §1º, do 

artigo 485, do CPC.

Uma vez retratada a sentença, deixo de remeter os autos ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado Mato Grosso para reexame da matéria diante da perda 

do objeto do recurso.

P. I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64616 Nr: 2783-87.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR SOARES DE ALMEIDA, ODENIR 

CAMARGO, SIDINEI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 VISTOS, ETC.

Intime-se o denunciado para que, querendo, constitua novo patrono nos 

autos, ante a inércia do seu atual causídico.

Decorrido o prazo sem noticias acerca da constituição de novo defensor, 

tendo em vista tratar-se de um processo afeto à meta 02/2018 do CNJ, 

desde já nomeio o Dr. Otto Marques de Souza para defender os 

interesses do réu, bem como apresentar alegações finais no prazo legal, 

sendo que ao final serão fixados honorários em seu favor.

Cumpra-se.

Expeça-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68404 Nr: 1809-16.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMELINDO GEREMIA - MECÂNICA, ARMELINDO 

GEREMIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, IGOR AMADEU COCCO RUBIN - OAB:MT/8402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Código nº 68404

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de procedimento comum interposta por Armelindo 

Geremia Mecânica-ME em desfavor de Laudemir Antonio Sebben todos 

devidamente qualificados.

Juntou documentos às fls. 08/108.

Contestação apresentada nos autos às fls. 115/130.

Impugnação à contestação às fls. 131/137.

Sentença de improcedência às fls. 140/141.

 Após, as partes apresentaram acordo extrajudicial às fls. 162/163.

 Sentença homologatória de fls. 164.

 Manifestação do patrono do requerido às fls. 165/167.

 Embargos de declaração acolhidos de fls. 168.

 Requerimento do patrono do requerido às fls. 169/171.

Manifestação do autor nos autos de fls. 172/173.

É o breve relato.

Fundamento e decido.
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 Sem sobressaltos estou convicto de que a manifestação apresentada 

pelo patrono do requerido merece guarida, visto que os acordos 

celebrados pelas partes, sem a presença do advogado, não podem afetar 

os honorários advocatícios já arbitrados na sentença anteriormente 

proferida, sob pena de ofensa ao art. 24, § 4º, da Lei 8.906 /94. Desta 

feita, considerando que o patrono do requerido já havia apresentado 

recurso de apelação com relação à sentença proferida nos autos, mister 

que os autos sejam encaminhados a Instância Superior.

 Ante o exposto, cumpra-se na íntegra o despacho exarado às fls. 158, 

devendo na ocasião certificar a tempestividade da apresentação destas, 

bem como o decurso do prazo para apresentação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61297 Nr: 3102-89.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAMPOS DE 

JULIO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITODE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE DE MATO GROSSO, NOEMI 

LOPES PARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ANTONIAZZI - 

OAB:OAB/RO 375-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 Código 61297

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum interposta pelo Sindicato dos 

Produtores Rurais de Campos de Júlio-MT em face de Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste-MT e outro todos 

devidamente qualificados.

 Compulsando os autos, vislumbro que a parte requerida Noemi Lopes 

Pardim encontra-se assistida pela Defensoria Pública Local.

 Derradeiramente, este juízo determinou a intimação das partes para 

indicação de provas a produzir.

É o relato do necessário.

 Decido.

 DE PLANO, considerando que o presente feito trata-se de META 02/2018 

e tendo em vista que atualmente esta comarca encontra-se desprovida de 

defensoria, mister que seja nomeado advogado dativo para a requerida 

Noemi Lopes Pardim.

 Ante o exposto, NOMEIO como defensora dativa da requerida Noemi 

Lopes Pardim a douta advogada Gabriela Leite Heinsch atuante nesta 

Comarca, a qual deverá ser intimada pessoalmente desta nomeação para 

que, no prazo assinalado na decisão de fls. 232/234 indique as provas a 

produzir.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência – META 02.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63279 Nr: 1408-51.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 VISTOS, ETC.

Interposto o recurso de apelação, certifique-se acerca da intimação da 

parte requerida.

Após, com ou sem contrarrazões, o que deverá ser certificado, determino 

que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso consignando as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66491 Nr: 228-63.2014.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:MT/17.132, RANULFO DE AQUINO NUNES - OAB:2242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil:1)DECRETO o divórcio do casal litigante;2)FIXO alimentos definitivos 

em favor das menores em 73,5% do salário mínimo vigente o qual será 

quitado pelo genitor mediante depósito na conta bancária da 

genitora;3)FIXO a GUARDA COMPARTILHADA das infantes aos 

pais;4)FIXO a residência de referência do infante a do genitor;5)FIXO que 

a visitação do genitor as infantes seja livre.Após o trânsito em julgado, 

expeça-se mandado para registro no cartório competente (art. 32, da Lei 

6.515/77), ressaltando-se que a requerente voltará a usar o nome de 

solteira, qual seja, Cristiane Charmo Dias.Notifique-se o Ministério Público. 

Oficie-se ao Cartório de Registro Civil competente, no sentido de 

providenciar a necessária averbação na Certidão de Casamento. Cadastre 

o novo advogado do autor no sistema Apolo de fls. 79, bem como o da 

requerida caso não tenha feito. Condeno as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para cada parte nos termos do art. 90, §2º, CPC.Após, com o 

trânsito em julgado e satisfeitas as custas processuais, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo.P. I. C.Comodoro-MT, 04 de maio de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 91329 Nr: 2700-66.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON JOSÉ SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 VISTOS, ETC.

Compulsando detidamente os autos, em especial folha de antecedentes de 

fl. 116/117, verifico que fora arquivado, indevidamente o executivo de 

pena de código 91335, onde o recuperando foi condenado a uma pena de 

22 anos e 6 meses de reclusão.

Nessa toada, sabe-se que cada recuperando deve possuir apenas um 

executivo de pena devendo ser procedida a unificação de suas 

reprimendas.

Diante de tal fato, determino o desarquivamento do feito de código 91335, 

procedendo a unificação de penas com o presente feito, sendo aquele 

arquivado ao final, observando as guias de fls. 04 e 60.

Elabore-se respectivo cálculo de pena, abrindo-se vistas às partes após 

e, por fim, conclusos para deliberação.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105053 Nr: 3116-97.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON ALIPIO SATIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO ACRE - OAB:

 VISTOS, ETC.

Diante do fato de que não houve alteração na situação do recuperando no 
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que tange a prisão oriunda da Comarca de Sapezal/MT, por qual 

encontra-se detido, determino o integral cumprimento da decisão de fl. 446 

(datada de 22/11/2017).

Com a eventual soltura e/ou advindo condenação no processo oriundo 

daquela Comarca, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65048 Nr: 3221-16.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FREITAS - 

OAB:8478-A/MT

 VISTOS, ETC.

Homologo a desistência da testemunha.

Encerrada a instrução, vistas às partes para apresentação de alegações 

finais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 26422 Nr: 443-49.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA PARAGUA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação revisional.Condeno a parte autora no pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§8º, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 120950 Nr: 2457-54.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPRAYTEC FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DALLA TORRE 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:55571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 120950

 VISTOS, ETC.

1) Certifique o distribuidor se houve o devido recolhimento das custas 

processuais;

2) Certifique a tempestividade dos embargos à execução apresentados;

3) Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, 

porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme 

determina o §1º do art. 919, do NCPC. Com efeito, não estão presentes os 

requisitos para concessão da tutela provisória nem a execução 

encontra-se garantida por penhora, depósito ou caução;

4) Intime-se o embargado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 920, I, do CPC.

Publique-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 08 de maio de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67420 Nr: 1045-30.2014.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR AFONSO SPOHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:MT 3.710, ISABEL JUNG - OAB:17220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ORLANDO DE 

ANDRADE KELM - OAB:67226/RS

 Código: 67420

SENTENÇA

Vistos etc.,

Cuida-se de Embargos à execução propostos por Vilmar Afonso Spohr em 

face de Eduardo de Andrade Kelm, cuja execução foi extinta nesta data 

por abandono de causa.

É o relatório do essencial.

Decido.

Tendo em vista a extinção da execução por desídia do exequente, nos 

termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, vislumbro restarem 

prejudicados os presentes embargos à execução haja vista a perda 

superveniente de objeto.

Em face do exposto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extintos os presentes embargos, sem julgamento do mérito.

Custas e despesas processuais pelo embargado. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 26422 Nr: 443-49.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA PARAGUA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61103 Nr: 2909-74.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B

 VISTOS, ETC.

Tendo em conta o advento das férias deste magistrado, e considerando 

que não

foi possível atuar em todos os feitos conclusos, dada a quantidade de 

processos em curso

neste r. juízo, DEVOLVO os autos ao cartório correspondente, para futura 

conclusão ao

Eminente Magistrado Substituto, com fulcro no art. 234, §1º, COJE que 

assim dispõe:

Art. 234. Antes de entrar em férias, o magistrado comunicará ao 

Presidente

do Tribunal de Justiça, que não pende de julgamento causa cuja instrução 

tenha dirigido, e

que não tem autos conclusos por mais tempo que o do prazo legal.

§1º - Será absolutamente defeso ao magistrado entrar em gozo de férias

retendo processos em seu poder, sem devolve-los a cartório; (destaquei).

Por oportuno, enfatizo que a ausência de impulso no presente feito 

decorre do

acúmulo de serviço advindo da carga de trabalho afeta a este Magistrado.

Na oportunidade, DETERMINO que a serventia aloque em escaninho 

próprio

os presentes autos para quem venham primeiramente conclusos para 

correição, devendo na

ocasião separar os processos aptos a sentença obedecendo deste modo 

ao que dispõe o art.

1.342, § 3º, CNGC/MT.

Após o término, certifique-se a escrivania se há petições para ser em 

juntadas

e após as férias regulamentares, volvam-me os autos conclusos nos 

moldes do acima

estabelecido.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 34530 Nr: 2714-60.2010.811.0046

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS FRANCISCO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADONIAS FRANCISCO DE ALMEIDA, Rg: 

699.949, Filiação: João Francisco de Almeida e de Maria de Jesus Lima de 

Almeida, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de 

União Estável c.c Alimentos proposto por ELIANA PEREIRA DOS SANTOS 

em desfavor de ADONIAS FRANCISCO DE ALMEIDA. Ressai da inicial que 

a requerente Eliana Pereira dos Santos e o requerido Adonias Francisco 

de Almeida conviveram em união estável por 10 (dez) anos, mantendo 

uma convivência pública, contínua e duradoura, vivendo sob o mesmo 

teto, com objetivo de constituir família. Contudo, houve a ruptura do vínculo 

que os uniam, inviabilizando dessa forma, a sociedade conjugal. Na 

constância da união, adveio a concepção de filhos, ainda menores de 

idade. Ressalta a requerente Eliana Pereira dos Santos que a guarda dos 

infantes ficarão sobre a sua responsabilidade. Ainda, reclama a 

Requerente que o Requerido não presta auxilio material ou financeiro aos 

filhos, assim, necessita que seja estabelecido alimentos aos menores, 

tendo em vista a desídia do Requerido. Por fim, destaca a Requerente que 

durante a união o casal adquiriu os seguintes bens: 21 Alqueires de terra 

localizada nas Águas Claras, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); 01 

Antena Parabólica, 02 bicicletas, 1 cama de casal; 02 Camas de solteiro, 

01 guarda-roupa casal, 01 guarda-roupa solteiro; 01 Cômoda, 01 rak, 01 

TV, 01 DVD, 01 Mesa para computador; 01 Jogo de sofá 2 e 3 lugares, 01 

fogão 4 bocas, 01 armário de madeira; 01 Mesa com 06 cadeiras, 01 kit de 

armário com balcão e 01 tanque.

Despacho/Decisão: Código nº. 34530VISTOS, ETC.Tendo em vista que o 

requerido se oculta para não citado, não tendo deixado endereço certo, 

defiro conforme requerido pela requerente, determinado a citação por 

edital do daquele, com as formalidades legais.Cumpra-se.Comodoro-MT, 

09 de outubro de 2017.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MIKAEL DA COSTA 

FERREIRA, digitei.

Comodoro, 26 de outubro de 2017

Maria de Lourdes Bianchini Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65901 Nr: 4085-54.2013.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON VINICÍUS BRAZ COSTA, REAL 

BRASIL CONSULTORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069- MT, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da inicial e declaro constituído de pleno direito 

executivo judicial em favor do autor, no valor de R$ 889.799,50 (oitocentos 

e oitenta e nove mil setecentos e noventa e nove reais e cinquenta 

centavos) com a devida redução do encargo de comissão de 

permanência, conforme fundamentação acima, sobre os quais incidirão os 

índices e correção previstos no título objeto da demanda e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da reconvenção, a fim de 

determinar que seja excluído o encargo relativo à comissão de 

permanência da Cédula Rural Hipotecária 21/97103-5 (atual 

14/60135-4).Diante da sucumbência mínima do autor, condeno o requerido 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 

10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68502 Nr: 1893-17.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLPHO APARECIDO PEREIRA, SEBASTIÃO PIO 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA CONTIJO DE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula da Silva Gomes - 

OAB:MG115.727, Bianca Eugênia de Lima - OAB:MG155.762, Bruno 
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Afonso Teixeira - OAB:MG104.902, Carolina de Oliveira Moreira - 

OAB:MG85.714, Claudinei Raimundo Sampaio - OAB:MG106.091, 

Cynthia Abreu Alvarenga - OAB:MG93065, ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, Gabriela Benini Bitencourt - OAB:MG114.253, João 

Paulo Cançado Saldanha - OAB:MG106.091, LETICIA PIMENTEL 

SANTOS - OAB:64594, Lívia Oliveira Sapori Gonçalves - 

OAB:MG118.588, Lívia Pereira Simões - OAB:MG103.762, MARCIA 

BRAGA DE OLIVEIRA BICALHO - OAB:84506, Patrícia Maria Vila Nova 

de Paula - OAB:MG151.103, Priscilla Lúcio Lacerda - 

OAB:MG104.381, Simone Silva Soares - OAB:MG138.038, Yazalde 

Andressi Mota Coutinho - OAB:MG115.670

 VISTOS, ETC.

Homologo a desistência da testemunha.

Declaro encerrada a instrução abrindo-se vistas às partes para 

apresentação de razões finais escritas pelo prazo sucessivo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62878 Nr: 987-61.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DE ANDRADE KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR AFONSO SPOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ORLANDO DE ANDRADE 

KELM - OAB:67226/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:MT 3.710

 Código: 62878

SENTENÇA

Vistos etc.,

Cuida-se de Embargos à execução propostos por Vilmar Afonso Spohr em 

face de Eduardo de Andrade Kelm, em que a desídia da parte autora 

culminou na integral frustração do procedimento, impedindo que o 

processo atingisse satisfatoriamente o seu objetivo.

É o relatório do essencial.

Decido.

A parte demandante apesar de intimada para dar prosseguimento ao feito, 

cumprindo diligência que lhe competia, não o fez, inviabilizando o 

prosseguimento do feito, que encontra-se paralisado há mais de 03 anos, 

aguardando providência da parte.

 De fato, restou patente nos autos o desinteresse da parte requerente em 

dar prosseguimento ao processo.

 Em face do exposto, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta a presente ação sem julgamento do mérito.

Eventuais custas finais pelo autor. Sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 12236 Nr: 368-49.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBRAIM SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGIL FERTILIZANTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:MT/15055, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, JOÃO 

BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 VISTOS, ETC.

Considerando a recusa do credor às fls. 431/432, e que o artigo 835 do 

Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora, indefiro a penhora do bem indicado pelo executado 

à fl. 426 e defiro a penhora do bem indicado pelo exequente.

Intime-se a parte exequente para apresentar o endereço do imóvel 

indicado para penhora.

Com a indicação do endereço, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte 

executada.

 Acaso haja requesto por parte do exequente, expeça-se certidão de que 

a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da 

causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do 

CPC), devendo o (a) exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, do CPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida (art. 828, §5º, do CPC).

Outrossim, defiro o requerimento apresentado pelo exequente para 

DETERMINAR a inclusão do nome da parte executada no cadastro de 

inadimplentes mantido pela SERASA, nos termos do art. 782, §2º, CPC, por 

meio do sistema SERASAJUD.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 13151 Nr: 1136-72.2004.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIO VALENTIM BARRACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 

AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - KPM 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MÜLLER - OAB:MT - 

5.841-B, ROBERTA A. MANNARELLI - OAB:8097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO SCHEUNEMANN LONGHI 

- OAB:222239/SP, DECIO JOSÉ TESSARO - OAB:3162/MT

 VISTOS ETC,.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pelos causídicos Gustavo 

Lorenzi de Castro (fl. 891) e Décio José Tessaro (fls. 894/895), todos 

devidamente qualificados, em face de Valério Valentin Barraschini, haja 

vista condenação definitiva em honorários de sucumbência.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença, conforme 

decisão de fl. 893.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61103 Nr: 2909-74.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B, GUILHERME PYRAMIDES BARBOSA - 

OAB:MT/11043-B

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, nos termos do art. 487 I, CPC 
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c/c art. 33, da Lei n.º 8.069/90 o pedido formulado na exordial, e 

CONCEDO a guarda do menor Vitor Gabriel da Silva Mendes ao 

requerente, IVAN SIDNEI MENDES, fixando o regime de visitas livres, a ser 

pactuado entre as partes.Notifique-se o Ministério Público.Arbitro 

honorários advocatícios a advogada nomeada, Dra. Edilamar Aparecida 

Rampanelli, OAB/MT 12200-B no importe de 01 (um) URH, a ser suportado 

pelo Estado, devendo ser expedida a competente certidão para fins de 

execução.Sem custas.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23290 Nr: 813-62.2007.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONOR OGLIARI, FELIX UMBERTO SIMONETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU JOSÉ D´ENFELDT, BEATRIZ 

D´ENFELDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO BERTELLI - OAB:10.748-B, 

FELIPE BDIN BIASOTTO - OAB:9.183, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:11.295/MS, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO - 

OAB:10.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:2887/RO, DANIEL LAVARDI BELLINI - OAB:236761/SP, João 

Vicente Montano Scaravelli - OAB:3933, MARCUS MONTANHEIRO 

PAGLIARULLI GARINI - OAB:OAB/SP 236603

 Código 23290

VISTOS ETC,.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerido por Eleonor 

Ogliari e Marco Antonio de Melo em face de Estanislau José D’enfelt e 

Beatriz D’enfelt, todos devidamente qualificados.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença.

II – Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 12235 Nr: 367-64.2004.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBRAIM SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGIL AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:MT/15055, GABRIELA LEITE HEINSCH - OAB:12845, JOÃO 

BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 VISTOS, ETC.

Considerando a recusa do credor às fls. 335/336, e que o artigo 835 do 

Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora, indefiro a penhora do bem indicado pelo executado 

à fl. 330 e defiro a penhora do bem indicado pelo exequente.

Intime-se a parte exequente para apresentar o endereço do imóvel 

indicado para penhora.

Com a indicação do endereço, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de bens, lavrando-se o respectivo auto, com intimação da parte 

executada.

 Acaso haja requesto por parte do exequente, expeça-se certidão de que 

a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da 

causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828 do 

CPC), devendo o (a) exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, 

§1º, do CPC), atentando-se este às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida (art. 828, §5º, do CPC).

Outrossim, defiro o requerimento apresentado pelo exequente para 

DETERMINAR a inclusão do nome da parte executada no cadastro de 

inadimplentes mantido pela SERASA, nos termos do art. 782, §2º, CPC, por 

meio do sistema SERASAJUD.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010180-90.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON DE SOUZA GREGORIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO IMPULSIONAMENTO POR ATO 

ORDINATÓRIO Processo: 8010180-90.2015.8.11.0046; Valor causa: R$ 

2.596,05; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159)/[RESCISÃO / RESOLUÇÃO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos da 

legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte exequente para que, no prazo de 

10(dez) dias, manifeste-se acerca da certidão do Sr. Meirinho, 

procedendo com o regular prosseguimento do feito. COMODORO, 10 de 

maio de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E 

INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - 

CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010362-42.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANI TERESINHA POSSAMAI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT0010299A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIDE RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010362-42.2016.8.11.0046; Valor causa: R$ 4.531,93; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). 

Partes do processo: EXEQUENTE: GILVANI TERESINHA POSSAMAI 

EXECUTADO: NAIDE RODRIGUES - ME Nos termos da legislação vigente e 

dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, 

manifeste-se acerca da certidão do Sr. Meirinho, procedendo com o 

regular prosseguimento do feito. COMODORO, 10 de maio de 2018. 

Atenciosamente LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000055-17.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:
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FAGUNDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. DE CARVALHO FABRICA DE PROJETOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION OAB - MT0021135A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000055-17.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 1.126,04; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). 

Partes do processo: EXEQUENTE: FAGUNDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: C. M. DE CARVALHO FABRICA DE PROJETOS EIRELI - 

ME Com a finalidade de proceder com a marcha processual dos processo, 

nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

que, no prazo de 10(dez) dias, acerca da penhora realizada . 

COMODORO, 10 de maio de 2018. Atenciosamente, LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-84.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FAGUNDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DE OLIVEIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000057-84.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 10.996,43; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). 

Partes do processo: EXEQUENTE: FAGUNDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: LUANA DE OLIVEIRA SANTOS Nos termos da legislação 

vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte exequente para que, no prazo de 10(dez) 

dias, manifeste-se acerca da certidão do Sr. Meirinho, procedendo com o 

regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção. COMODORO, 10 

de maio de 2018. Atenciosamente, LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010095-36.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ALDELENE DA SILVA SOUTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DE SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010095-36.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 1.885,29; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). 

Partes do processo: EXEQUENTE: ALDELENE DA SILVA SOUTO - ME 

EXECUTADO: MARCIA DE SOUSA Nos termos da legislação vigente e dos 

artigos 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimar a parte exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, 

manifeste-se acerca da certidão do Sr. Meirinho, procedendo com o 

regular prosseguimento, sob pena de extinção. COMODORO, 10 de maio 

de 2018. Atenciosamente, LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-80.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MARQUES GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO)

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VANDERLEI DE CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000012-80.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 35.366,55; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). 

Partes do processo: EXEQUENTE: EDINEIA MARQUES GONCALVES DA 

SILVA EXECUTADO: JOSE VANDERLEI DE CAMARGO Nos termos da 

legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte exequente para que, no prazo de 

10(dez) dias, manifeste-se acerca da certidão do Sr. Meirinho, 

procedendo com o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção. 

COMODORO, 10 de maio de 2018. Atenciosamente, LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000012-80.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA MARQUES GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT18841-O (ADVOGADO)

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VANDERLEI DE CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000012-80.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 35.366,55; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). 

Partes do processo: EXEQUENTE: EDINEIA MARQUES GONCALVES DA 

SILVA EXECUTADO: JOSE VANDERLEI DE CAMARGO Nos termos da 

legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte exequente para que, no prazo de 

10(dez) dias, manifeste-se acerca da certidão do Sr. Meirinho, 

procedendo com o regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção. 

COMODORO, 10 de maio de 2018. Atenciosamente, LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010323-79.2015.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FOX MOTOS COMODORO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DE ARAUJO TOLEDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010323-79.2015.8.11.0046; Valor causa: R$ 144,05; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). 

Partes do processo: EXEQUENTE: FOX MOTOS COMODORO LTDA - ME 

EXECUTADO: TIAGO DE ARAUJO TOLEDO Nos termos da legislação 

vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte exequente para que, no prazo de 10(dez) 

dias, manifeste-se acerca da certidão do Sr. Meirinho, procedendo com o 

regular prosseguimento do feito. COMODORO, 10 de maio de 2018. 

Atenciosamente, LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 32831623
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Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 24223 Nr: 1637-21.2007.811.0046

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DOS SANTOS, MDDSS, RKSS(, RSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FRANCISCO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS, ETC.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 222.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20248 Nr: 1390-74.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LELIS AGRO - LÉLIS DE OLIVEIRA & CARAMALAC 

SIMÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:10.299/MT, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 VISTOS, ETC.

Oficie-se o Setor de Informática do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

responsável pelo PEA para que esclareça se de fato houve algum erro do 

sistema ou, qualquer outro motivo que impossibilitaria o recolhimento das 

guias de materialização, conforme alega o Exequente em fls. 317/318 e 

327.

Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 007/18/DF

A Excelentíssima Senhora Doutora Laura Dorilêo Cândido - Juíza de Direito 

Diretora do Foro desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições 

legais e na forma da Lei, em conformidade com o disposto no Edital n.º 

06/2018/JC/PRES, de 25.1.18, torna pública A DATA PARA APLICAÇÃO 

DAS PROVASpara Seleção de Recrutamento no Serviço Voluntário de 

Agente Comunitário de Justiça e Cidadania (Justiça Comunitária) desta 

Comarca, sendo o dia 26 de maio do corrente ano, às 09hs00, a 

realizar-se no Edifício do Fórum local, sito na Avenida Zé de Bia, s/n, 

Bairro: Aeroporto II. As provas, objetiva e discursiva, terão duração de 03 

(três) horas e os candidatos deverão chegar com 30 (trinta) minutos de 

antecedência ao local da realização das provas, munidos do documento 

de identificação.

Cumpra-se.

Publique-se, afixe-se este edital no átrio do Foro.

Jaciara/MT, 08 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido, Juíza de Direito Diretora do Foro

 

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 169858

Numeração Única: 3712-34.2013.8.11.0010

Unidade de origem: Jaciara

Tipo de ação: Processual

Requerente: Edineva Monteiro Chiapino

 Advogado(s): -

Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Jaciara para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 21/06/2018 às 16:00

Endereço: Avenida Zé de Bia, s/n, Bairro Aeroporto II, Jaciara-MT, CEP 

78820-000

1ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107546 Nr: 9922-62.2017.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO SIDNEY ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MANOEL DE SOUZA, MARIA 

FIDELINA SOARES DE JESUS, FRANCISCO SABINO ALVES, GILIARDE 

TORRES DE SIQUEIRA, CLEIDE CARNEIRO DA SILVA, JOSE FERNANDO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO MANOEL DE SOUZA, Cpf: 

34559798700, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: ANTONIO SIDNEI ROCHA, brasileiro, convivente, 

motorista, portador do RG nº. 1373850-0 SSP/MT e CPF nº. 

853.296.491-53, residente e domiciliado na Rua 03, nº 160, Bairro Cohab 

São Lourenço em Jaciara - MT, telefone (66) 99913-6293, assistido pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, vem, 

respeitosamente, com fulcro nos arts. 1.242 do CC/02 e 941 e ss. do CPC, 

ajuizar a presenteAÇÃO DE USUCAPIÃOem face de FERNANDO MANOEL 

DE SOUZA, brasileiro, portador do RG desconhecido e CPF nº 

345.597.987-00, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, 

(desde já requer a complementação da qualificação, nos termos do artigo 

319, §§ 1º a 3º, do CPC);E dos seguintes confinantes:MARIA FIDELINA 

SOARES DE JESUS, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG nº 

0397063-9 e CPF nº 468.855.011-15, residente e domiciliada na Rua 03, 

quadra 02, nº 155 em Jaciara-MT, (imóvel em frente);FRANCISCO SABINO 

ALVES, brasileiro, casado, borracheiro, portador do RG nº. 10731702 e 

CPF nº 000.254.048-73, residente e domiciliado na Rua 04, quadra 03, nº 

161 em Jaciara - MT, (confrontante ao fundo); GILIARDE TORRES DE 

SIQUEIRA, brasileiro, solteiro, pintor, portador do RG nº 15590518 e CPF n° 

003.979.321-46, residente e domiciliado na Rua 03, quadra 03, nº 150 em 

Jaciara-MT, (confrontante ao lado esquerdo). DOS FATOS. O requerente 

há 08 (oito) anos, tem a posse do terreno identificado como: Lote 03, 

Quadra 03, Bairro Cohab São Lourenço, com área de 200,00 m² (duzentos 

metros quadrados), situado na Rua 03, nº 160, Bairro Cohab São 

Lourenço em Jaciara - MT, de propriedade do requerido conforme 

matrícula anexo. Referida posse é exercida de forma ininterrupta, mansa, 

pacífica (eis que jamais recebeu qualquer oposição/notificação por parte 

da proprietária e/ou terceiros durante todo aquele período); e com ânimo 

de proprietário (animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma 

pública e notória, e durante todo o período, todas as 

prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem imóvel. Presentes os 

requisitos legais, imperiosa se faz a declaração da propriedade do 

requerente sobre o imóvel usucapiendo, a fim de regularizar a situação 
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registral dos mesmos e consolidar seu domínio em favor de seu 

proprietário de fato e de direito.. DOS PEDIDOS. requer-se: a) Sejam 

concedidos ao requerente os Benefícios da Justiça Gratuita, nos termos 

dos artigos 98 e 99, §3° do CPC; b) A complementação da qualificação da 

parte ré, nos termos do artigo 319, §§1° a 3° do CPC; c) A citação de JOSÉ 

FERNANDO DA SILVA e CLEIDE CARNEIRO DA SILVA, para que conteste 

o direito postulado sub judice pelo requerente; d) A citação dos 

confinantes, nos endereços indicados no preâmbulo desta peça, para 

que, desejando, e nos termos do art. 942 do CPC, contestem o direito 

postulado sub judice pelo requerente; e) A citação por edital de todos os 

eventuais interessados neste feito, nos moldes do mesmo art. 942 do CPC, 

para que desejando se manifestem observado o prazo editalício previsto 

no art. 232, IV do CPC; f) A intimação, por via postal, dos representantes 

da Fazenda Pública da União, do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Jaciara para que manifestem eventual interesse na causa, nos moldes do 

art. 943 do CPC; g) A intimação do Parquet para que, nos termos do 944 

do CPC, intervenha nos atos deste feito; h) Seja, ao final, julgado 

procedente o pedido, reconhecendo-se a aquisição originária da 

propriedade do imóvel litigioso através da usucapião extraordinária pelo 

requerente; i) Seja expedido o competente mandado, dirigido ao Cartório 

de Registro de Imóveis desta circunscrição, ordenando a inscrição da 

sentença na matrícula do imóvel usucapiendo; j) A condenação do 

requerido nas custas processuais, honorários advocatícios e demais 

cominações legais, requerendo o seu pagamento em favor da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, k) Sejam as 

intimações relativas a este feito realizadas pessoalmente e endereçadas à 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÚCLEO DE 

JACIARA, tal como previsto pela Lei Complementar 80/94 e pela Lei 

Complementar Estadual nº 146/03. Protesta provar o alegado por todos os 

meios de prova em direito admitidos, notadamente prova documental e 

pericial. Dá-se à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para fins 

fiscais. Nestes termos, Pede Deferimento. Jaciara - MT, 20 de dezembro 

de 2017. DENIS THOMAZ RODRIGUES-DEFENSOR PÚBLICO

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote 03, Quadra 03, Bairro Cohab São 

Lourenço, com área de 200,00 m² (duzentos metros quadrados), situado 

na Rua 03, nº 160, Bairro Cohab São Lourenço em Jaciara - MT

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o benefício da Justiça Gratuita, que 

poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo 

Civil.Tendo em vista a impossibilidade de conciliação no caso concreto, 

deixo de designar conciliação, até mesmo por ser tratar de usucapião 

perquirida judicialmente.CITE-SE conforme requerido, os proprietários e 

cônjuges, se casados forem, consignando no instrumento que a defesa 

terá o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, responder a ação, sob 

pena de se reputarem verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme 

disposto no artigo 344 do CPC.CITEM-SE igualmente os confinantes do 

imóvel usucapiendo e seus cônjuges, se casados forem, para 

responderem a ação em 15 (quinze) dias.Notifiquem-se ainda, as 

Fazendas Públicasa fim de que manifestem interesse na causa.Sem 

prejuízo, traga a parte autora aos autos, certidões negativas dos 

distribuidores da Comarca da situação do imóvel e do domicílio do 

requerente, em nome da parte autora e da parte requerida, além dos 

documentos do inciso IV, do art. 216-A, da Lei n.º 6.015/73, que versa 

sobre Registros Públicos. Derradeiramente, abra-se vista dos autos ao 

MPE e, após, conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mirian Roza de Melo, 

digitei.

Jaciara, 09 de maio de 2018

Victor Coimbra de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73400 Nr: 12976-07.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO DE CASTRO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, ICATU 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.787,20, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 31. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.393,60, para 

recolhimento da guia de custas e R$ 1.393,60, para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIA ON LINE – SEGUNDA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70525 Nr: 12041-64.2015.811.0010

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

509,17, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 40. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 380,37 para recolhimento 

da guia de custas e R$ 128,80 para fins da guia de taxa. Fica cientificado 

de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIA ON 

LINE – SEGUNDA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor e clicar no item 

taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um boleto Único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no 

protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da central de 

arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60473 Nr: 3494-69.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WATT - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE 

COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:11866-MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

5.494,30, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 19. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 2.747,15 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 2.747,15 para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIA ON LINE – SEGUNDA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

no valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai 

gerar um boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111239 Nr: 1746-60.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111311 Nr: 1808-03.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ PEREIRA DE LACERDA & CIA LTDA - 

ME, JUAREZ PEREIRA DE LACERDA, MARIA APARECIDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111234 Nr: 1742-23.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111228 Nr: 1736-16.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111314 Nr: 1811-55.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111282 Nr: 1782-05.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR ANTONIEL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111332 Nr: 1826-24.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL LTDA, 

RIMA HARBI ABDELLATIF YOUSSEF, LUCIMAR NUNES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110601 Nr: 1462-52.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BATISTA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110053 Nr: 1204-42.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE BATERIAS E 

RADIADORES SAO JOSE EIRELI - EPP, VICENTE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111307 Nr: 1805-48.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111031 Nr: 1646-08.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINÉIA DE LIMA ROCHA SETUBAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 20528 Nr: 2125-21.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre o ofício retro de fls. 

84, impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86922 Nr: 5576-05.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ALBINO GOETZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Penhora realizada 

por Termo nos autos retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111254 Nr: 1758-74.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA FERRAZ DA GAMA - ME, REGINA 

FERRAZ DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110052 Nr: 1203-57.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDOVALDO RIBEIRO DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109776 Nr: 1077-07.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR FERNANDES DE MELLO & CIA LTDA, 

ITAMAR FERNANDES DE MELLO, LUIZ VANER CELESTINO CASAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111275 Nr: 1775-13.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, 

ELIAS SALVIANO DE LIMA, Katia De Araujo Salviano Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111323 Nr: 1817-62.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO SEVERO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 
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correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92296 Nr: 2503-88.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDO FONTANA, LUIZ 

ALBERTO FONTANA, ARMANDO FONTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, não verifiquei qualquer comprovante acerca da 

citação dos requeridos Luiz Alberto Fontana e Armando Fontana.

Assim, determino a remessa dos presentes autos ao CEJUSC, para que 

sejam as partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa 

de conciliação a ser designada.

Determino ainda que a serventia se atente à citação de todos os 

requeridos, devendo ainda intimarem as partes para que compareçam à 

referida solenidade, acompanhadas por advogado, consignando no 

instrumento que a defesa terá o prazo de 15 (quinze) dias, contados a 

partir da realização da audiência para, querendo, responder a ação, sob 

pena de se reputarem verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme 

disposto no artigo 344 do CPC.

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do Art. 334, §8º do 

NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65958 Nr: 1460-87.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanda Donizete de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.É de ver que apesar de regularmente intimado, via mandado, 

o Perito Judicial nomeado, Doutor Cleyber dos Santos Silva, deixou 

transcorrer o prazo legal para designar data para realização de perícia 

nos presentes autos, nos termos do r. despacho de Ref. 89, 

quedando-se, pois, inerte (certidão de Ref. 100).Ante a desídia verificada, 

nomeio a profissional Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311 – 

MT, para proceder a perícia técnica no autor, conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 11 de julho de 2018, às 

10h00.Intime-se a parte autora, no endereço constante nos autos, para se 

apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que deverá 

portando todos os seus exames.Arbitro para pagamento dos honorários 

periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com 

fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, 

atento ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, 

aumentada de 01 (uma) vez.Justifico a majoração dos honorários, em 

razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, 

onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos 

nomeados, bem como levando-se em consideração a distância do local 

para realização dos trabalhos. Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, indicar 

seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do 

Código de Processo Civil.Posteriormente, ...Cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102720 Nr: 7480-26.2017.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GENICREI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111277 Nr: 1777-80.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MANOEL BENTO LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88138 Nr: 446-97.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA DOMINGOS LTDA - EPP, 

DOMINGOS JOSÉ DA SILVA NETO, SIMONE FRANCIELE LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando a Certidão retro, impulsiono os presentes 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora pessoalmente, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar os autos, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 70765 Nr: 12765-68.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCP DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS, 

IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12.853-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59047 Nr: 2805-25.2014.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLACIDE FERNANDES CÉZAR, MARIA JÚLIA 

FERNANDES CÉZAR, MARIA OZETE FERNANDES CEZAR, LUCIANO 

CARDOSO MEDEIROS CEZAR, MARCIA CARDOSO MEDEIROS CEZAR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ PROENÇA DA SILVA, CIPA LTDA 

- COLONIZADORA INDUSTRIAL PASTORIO E AGRÍCOLA, NAVARRO DA 

COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE CARIOLANDO DE 

ASSUMPÇÃO, MARCIO RUIZ FERREIRA, SÔNIA FERREIRA VALVERDE 

MATTOS, RAQUEL MORAES MADUREIRA, Milton da Costa Ferreira Junior, 

VANIA RUIZ FERREIRA JAQUEIRA, JOÃO DOMINGOS NASCIMENTO, 

MARILZA ATANAZIO NASCIMENTO, CELIA FERREIRA FRÓES, MÁRCIO 

ROBERTO FERREIRA, VERA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARCOS 

ANTONIO FERREIRA, SILMARA FERREIRA DE CASTRO, ESPOLIO DE 

PAULO BONAFÉ FERREIRA, ESPOLIO DE CLEONICE BONAFÉ FERREIRA, 

ESPOLIO DE SILAS TERCIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Considerando que mesmo devidamente citados, os Requeridos Vania 

Ruiz Ferreira Jaqueira, Navarro da Costa Ferreira, Espólio de Joana da 

Costa Ferreira e Cariolano de Assumpção, mantiveram-se inertes, decreto 

lhes a revelia conforme autoriza o artigo 344 do CPC;

2 – Determino a citação de Marcio Ruiz Ferreira, Milton Ferreira Júnior e 

Márcio Roberto Ferreira, por meio de oficial de justiça, conforme 

endereços indicados na manifestação do Ministério Público, uma vez que a 

carta de citação foi devolvida com a indicação de “ausente”.

3 – Defiro a expedição de edital para citação do espólio de Silas Tércio 

Ferreira, espólio de Cleonice Bonafé Ferreira e Sônia Ferreira Valverde 

Mattos, conforme requerimento do MP, bem como de Marcos Antônio 

Ferreira, cuja carta de citação retornou com a indicação de “mudou-se”.

4 – Expeça-se carta precatória para citação de Vera Lúcia Ferreira de 

Oliveira, Célia Ferreira Fróes e Silmara Ferreira de Castro, nos endereços 

indicados pelo Ministério Público.

5 – Expeça-se carta de citação ao ESPÓLIO DE PAULO BONAFÉ 

FERREIRA, em nome de sua inventariante Janete Aparecida Miranda 

Ferreira, no endereço também indicado pelo Ministério Público.

6 - Aos citados por edital, determino a remessa ao curador especial já 

nomeado na decisão de Ref: 52.

8 - Em seguida, ao Ministério Público.

9 - Cumpridas todas as determinações, tornem os autos conclusos para 

as deliberações pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111452 Nr: 1877-35.2018.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90621 Nr: 1680-17.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDSON VIEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, Marcelo Alves Puga - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação monitória visando o pagamento de soma em dinheiro. 

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento (ref.4), o 

devedor não pagou nem ofereceu embargos, consoante se extrai do teor 

da certidão de ref.31.

Compareceu a autora nos autos em ref. 35 e requereu a realização de 

penhora de dinheiro, através do convênio Bacenjud

Nessa toada, não havendo embargos nem pagamento, converto a decisão 

inicial mandamental e de conteúdo positivo em título executivo judicial. 

Igualmente, converto o mandado inicial em mandado executivo (NCPC, Art. 

701, §2°).

Proceda-se a retificação no sistema Apolo.

Na forma do §2º do Art. 513, NCPC, intime(m)-se o(s) devedor(es) para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague(m) o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houver.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação, conforme preceitua a Lei nº 

11.232/05.

Fica(m) o(s) devedor(es) advertido(s) de que, transcorrido o prazo 

previsto no Art. 523, NCPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente(m), nos próprios autos, impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do Art. 523, NCPC, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, intime-se o credor para atualização do débito, no mesmo prazo.

Por fim, após o trânsito em julgado da decisão, o(s) credor(es) poderá(ão) 

requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do 

Art. 517, que servirá também aos fins previstos no Art. 782, §3º, ambos 

do NCPC.

Jaciara/MT, 09 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75605 Nr: 670-69.2016.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dayanne Deyse de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112511 Nr: 2345-96.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE CABREIRA ARAUJO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Batista Alves, MARTELLI TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 Vistos etc.

 Com a oitiva da testemunha, resta exaurida a finalidade da missiva 

precatória nesta Comarca.

 Devolvam-se os autos ao juízo deprecante com as nossas homenagens.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada 

mais.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55342 Nr: 3746-09.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA PEREIRA FRANÇA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55112 Nr: 3521-86.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDINEIA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56669 Nr: 1033-27.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55346 Nr: 3750-46.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA MENDES DA SILVA GONÇALVES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.
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É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55156 Nr: 3562-53.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ VIEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55107 Nr: 3516-64.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Nogueira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033

 Vistos, etc.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Ocorre que a municipalidade interpôs recurso de Apelação às fls. 

292/295.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Diante da interposição de Recurso de Apelação (fls. 292/295), intime-se o 

município para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, eventual 

desistência do recurso, tendo em vista o acordo entabulado no CEJUSC 

(fl. 291).

Após, requerida a desistência, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença de fls. 286/287 e, desde já, homologo a desistência do recurso 

interposto pela parte executada.

De outra banda, passo à deliberação do acordo entabulado.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

Jaciara/MT, 09 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55166 Nr: 3572-97.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ALVES FERRÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 
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de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55350 Nr: 3754-83.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55351 Nr: 3755-68.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURENA KATRINE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55099 Nr: 3508-87.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DE FRANÇA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55093 Nr: 3502-80.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BRASIL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 
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OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55092 Nr: 3501-95.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55150 Nr: 3556-46.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA DA SILVA DUTRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55154 Nr: 3560-83.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA THALITA DE ARAÚJO GAKLIK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.
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No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57965 Nr: 2085-58.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE TEIXEIRA ALVES MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57067 Nr: 1365-91.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA DE SOUZA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57966 Nr: 2086-43.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55167 Nr: 3573-82.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNELENE ELIZIA BATISTA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55340 Nr: 3744-39.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO BALDOINO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55341 Nr: 3745-24.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA SILVA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55161 Nr: 3567-75.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN RODRIGUES ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 
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envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57066 Nr: 1364-09.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO TERUYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55109 Nr: 3518-34.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA MODESTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55681 Nr: 202-76.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICIELI PIVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55347 Nr: 3751-31.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMELIA DE FATIMA COSTA RUBIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 
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OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55094 Nr: 3503-65.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ MONTEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55365 Nr: 3767-82.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA ALICE PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, Fundo Municipal 

de Previdência Social - PREVI-JACI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Araújo Barcelos - 

OAB:16.778 - MT, CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - OAB:7.255 - MT, 

Delcio Barbosa Silva - OAB:14.364/MT, Juliano Albert Schmidt - 

OAB:16.111 - MT, Karina Oliveira Miranda Marques - OAB:8.567-B - 

MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55152 Nr: 3558-16.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY PEREIRA VILARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.
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De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55096 Nr: 3505-35.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55345 Nr: 3749-61.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55102 Nr: 3511-42.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55369 Nr: 3771-22.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA HELENA CAMPOS LANGNER
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55104 Nr: 3513-12.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNY ZANCHET DEGASPERY - 

OAB:17168, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86405 Nr: 5372-58.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA CRISTINA BARBOSA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc.

Trata-se de pedido da parte Requerente de diligências judiciais visando 

obtenção de endereços em nome do requerido por meio do sistema 

INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SIEL.

Inicialmente, consigno que as diligências judiciais neste sentido possuem 

caráter excepcional, tendo em vista a obrigação inerente à Requerente de 

informar ao Juízo o endereço do Requerido para sua localização, devendo 

diligenciar com o que estiver ao seu alcance para o cumprimento deste 

encargo, viabilizando-se a utilização das diligências judiciais após 

comprovado o esgotamento das vias extrajudiciais e administrativas 

possíveis à parte onerada.

Neste sentido, já julgou o nosso Egrégio Tribunal de Justiça Estatual:

[...] A busca pelo Judiciário para a localização da parte demandada é 

providência excepcional admitida apenas quando demonstrado que o autor 

esgotou todos os meios disponíveis para a obtenção do endereço correto. 

[...](AgR 97016/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015).

Portanto, indefiro o pedido da Requerente no que tange à diligência judicial 

por meio do sistema INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SIEL, visando à 

localização de endereços do Requerido.

Assim, intime-se a requerente para manifestar-se dando prosseguimento 

ao feito no prazo de 15 (quinze) dias ou comprovando o exaurimento de 

todas as diligências extrajudiciais possíveis sem logração de êxito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75073 Nr: 489-68.2016.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA RIBEIRO DE VASCONCELOS CARVALHO, 

LEANDRO PACHECO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RICARDO PACHECO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO JOSÉ ROSA 

MACHADO NETO - OAB:26700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido constante de Ref: 72.

É certo que a base de cálculo para a incidência do ITCMD é o valor 

patrimonial do acervo hereditário, que depende do patrimônio líquido da 

sociedade, mediante apuração de haveres.

A propósito, nesse sentido segue a jurisprudência Goiana:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. 

ACORDO EXTRAJUDICIAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. QUITAÇÃO DE 

DÍVIDAS DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO DO ITCD. INADMISSIBILIDADE. 

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE 

LÍQUIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O contribuinte do ITCD nas 

transmissões causa mortis é o beneficiário ou recebedor do bem ou direito 

transmitido, sendo que o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro são 

pessoalmente responsáveis pelo pagamento do imposto. 2. O cálculo do 

imposto de transmissão causa mortis deve ser realizado sobre o 

patrimônio líquido, excluídas as dívidas do espólio, visto que os direitos 

transmitidos com a morte são somente aqueles constituídos pelo saldo do 

seu ativo com o seu passivo, embora a herança seja transmitida, desde 

logo, com a abertura da sucessão, a exigibilidade do imposto sucessório 
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fica na dependência da precisa identificação do patrimônio transferido e 

dos herdeiros ou legatários, para que sejam apurados os "tantos fatos 

geradores distintos" a que alude o citado parágrafo único do art. 35 do 

Código Tributário Nacional. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, 

Agravo de Instrumento (CPC) 5086786-43.2017.8.09.0000, Rel. Sandra 

Regina Teodoro Reis, 6ª Câmara Cível, julgado em 29/11/2017, DJe de 

29/11/2017)

Desta feita, atenda-se , integralmente, a cota do Ministério Público (Ref: 

69).

Intime-se o inventariante para tomar as providências necessárias ao 

regular andamento do procedimento em 15 (quinze) dias úteis.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 23 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73456 Nr: 12991-73.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE DIAS DOS SANTOS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reestabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão 

em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela 

ajuizada por ARLETE DIAS DOS SANTOS SIQUEIRA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, partes devidamente qualificadas 

nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos atentamente, verifico que até o presente momento 

processual não houve comprovação da postulação da pretensão na 

esfera administrativa, tendo a requerente comprovado apenas a cessação 

do benefício de auxílio-doença, não demonstrando que houve novo 

requerimento.

Desta forma, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO, pelo prazo 

de 30(trinta) dias, para que a parte autora possa requerer o benefício 

administrativamente, nos moldes da decisão proferida no Recurso 

Extraordinário nº 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal 

Pleno, julgado em 03/9/2014, DJe 10/11/2014, sob pena de extinção do 

feito.

Comprovada a postulação administrativa, INTIME-SE o INSS para que, no 

prazo de 90 (noventa) dias, colha as provas necessárias e profira 

decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara - MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 92367 Nr: 2546-25.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição 

inicial pelo que CONDENO a autarquia ré a restabelecer o auxílio-doença 

ao autor, cuja data de início deve retroagir à data da cessação 

(10/09/2016), com a observância de que houve a concessão da tutela 

antecipada para que o requerido restabelecesse o benefício (ref. 

04).Observe-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente e 

com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento. 

Ainda, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza 

previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção 

monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 

11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de 

mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança 

(art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 

905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem 

custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios do advogado da parte ex adversa em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, 

não incidem sobre prestações vincendas).Embora tenha sido proferida 

contra a Fazenda Pública, melhor analisando o caderno processual e o 

teor deste “decisum”, esta sentença não se submete ao reexame 

necessário, nos termos do inciso I, do §3º, do art. 496, do 

CPC.Publique-se. Intime-se.Transitada em julgado, após cumpridas as 

formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Jaciara - MT, 07 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59882 Nr: 3242-66.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar a 

concessão do Benefício Previdenciário de Amparo Social a Pessoa 

Portadora de Deficiência – LOAS, desde o requerimento administrativo 

apresentado em 12.03.2013.Outrossim, ante a decisão supra, CONCEDO a 

requerente LUCIANA MARIA DE SOUZA, a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA, DETERMINANDO a implementação do benefício no prazo de 

60 (sessenta) dias, após sua comunicação por ofício (CNGC), sob pena 

de MULTA DIÁRIA, que fixo em R$ 100,00 (cem reais). O perigo de difícil 

reparação é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

Embora a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tenho que a “existência da 

irreversibilidade inserta no § 3º, do artigo 300 do NCPC não pode ser 

levada ao extremo, sob pena do novel instituto da tutela antecipatória não 

cumprir a excelsa missão a que se destina......Por fim, imperioso ressaltar, 

que esta Comarca, encontra-se atualmente sobrecarregada de 

processos, e com efetivo reduzido, não dispondo de meios para liquidar 

as sentenças em relação ao INSS, ações estas que representam uma 

grande parte do volume processual, em virtude da região não possuir 

Justiça Federal para tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são 

ilíquidas.Assim em uma análise superficial, onde a data do indeferimento 

do benefício ocorreu em 12/03/2013 e, a data da sentença 08/05/2018, o 

valor devido referente a este período não ultrapassaria 1.000 (um mil) 

salários mínimos, DEIXO de proceder à remessa necessária dos autos à 

Instância Superior, ante o disposto no art. 496, § 3º, I, do NCPC. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Às 

providências.Jaciara/MT, 07 de maio de 2018. Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100967 Nr: 6638-46.2017.811.0010

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCÉLIA ZILA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME 

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Nos presentes autos concedeu-se prazo à parte autora para que 

comprovasse seu estado de hipossuficiência ou o parcelamento das 

custas de ingresso (Ref.10), bem como, trouxesse memória de cálculos, 

observando-se, com rigor, tudo que ficou estabelecido na parte dispositiva 

da sentença coletiva (item B e seus subitens) e cópias dos comprovantes 

de pagamentos das contas.

Em seguida, a requerente apenas juntou comprovante de recolhimento da 

primeira parcela das custas (Ref.14) e extrato de conta corrente 

evidenciando depósito realizado juntamente com cálculo de atualização do 

quantum. Contudo, deixou de cumprir as demais determinações.

Desta forma, intime-se a parte autora para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial com a memória de cálculo estabelecida no 

item “b” do despacho de Ref.04, sob pena de indeferimento da inicial (Art. 

321, parágrafo único, do CPC).

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 08 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109707 Nr: 1032-03.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE NATALINO FERREIRA, DAIANE DA CRUZ 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS & CAMPOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTÁVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2.356

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Impugnação e 

documentos constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61976 Nr: 85-51.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APR, DPR, SPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA MAROSO PICCININ - 

OAB:19172/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a exequente para, em 15 dias, requerer o que de direito, sob 

pena de suspensão do processo.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59824 Nr: 3217-53.2014.811.0010

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, NADIR 

DOS SANTOS MACHADO, NATALIA FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Depreende-se dos autos que a Dra. ISABEL FERREIRA BARCELO foi 

nomeada como curadora especial para defesa da parte requerida, 

contudo não foi arbitrado honorários advocatícios ao final da demanda, 

conforme decisão de Ref. 28.

Diante disso, DEFIRO o pedido de Ref. 122 e condeno o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de honorários devidos ao profissional, os quais fixo 

em 3 (três) URH (CNGC).

 Providencie o Sr. Gestor os meios necessários para expedir a certidão à 

advogada de acordo com o que determina o art. 303, §§ 3º e 4º, da CNGC.

Após, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83274 Nr: 3816-21.2016.811.0010

 AÇÃO:  P roced imen to  de  L iqu id a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do teor da manifestação de Ref.25, destituo a perita anteriormente 

nomeada e NOMEIO a pessoa jurídica REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, 

sediada na Avenida Rubens de Mendonça n.º 1856, sala 408, Bosque da 

Saúde, Cuiabá/MT, CEP n.º 78.050-000, telefone n.º (65) 3052-7636, que 

deverá indicar profissional contábil, este que deve manifestar se aceita o 

encargo, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).

 Deverão as partes, em 15 (quinze) dias, manifestar sobre a nomeação e 

indicar assistentes técnicos, caso queiram, bem como apresentar 

quesitos.

Sem prejuízo, intime-se o Sr. perito para que, aceitando o encargo, formule 

proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias, consignando que por 

ser a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, os honorários 

deverão ser pagos ao final. Em seguida, manifestem-se as partes em igual 

prazo.

Ainda, cumpra-se integralmente, as determinações contidas na decisão de 

Ref.11.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56913 Nr: 1241-11.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDLL, TLDLL, THLL, IRDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAÍNE NAHANE MIRANDA - 

OAB:18122-MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 74679 Nr: 351-04.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS FRANCO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 
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FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por INÊS FRANCO SOUZA 

em face do INSS, devidamente qualificados nos autos.

Juntada de ofício à ref. 146

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Ainda determino a expedição de alvará.

 Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Jaciara/MT, 09 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57602 Nr: 1809-27.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA DAIANA DE OLIVEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56793 Nr: 1148-48.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO PEDRO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58495 Nr: 2425-02.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA GOMES FOLHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56681 Nr: 1045-41.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 58149 Nr: 2185-13.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder José Vieira Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56778 Nr: 1133-79.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO MARCOS CANCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 57607 Nr: 1814-49.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLINIO BOCARDO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 
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onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56606 Nr: 978-76.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ANDREA PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55977 Nr: 439-13.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE CASTRO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55973 Nr: 435-73.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA MORAES DE OLIVEIRA RAITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56697 Nr: 1059-25.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56691 Nr: 1054-03.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Paz Passarinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento de Sentença requerido pela parte exequente 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseada em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, ao arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 81806 Nr: 3079-18.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ALBINO GOETZ - ME, HELIO ALBINO 

GOETZ, HEDERSON DA SILVA GOETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para trazer aos autos cálculo atualizado do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

penhora online.

Decorrido o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 87438 Nr: 5828-08.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR RAMOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JACIARA por seu procurador 

legalmente constituído e habilitado moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL 

em desfavor do EXECUTADO, ambos já devidamente qualificados na 

inicial, com fundamento na Lei 6.830/80.

Petição da exequente à ref. 36, requerendo a extinção do processo em 

face da quitação do débito fiscal.

 É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Em face à petição de ref. 36 e de tudo que nos autos consta, julgo 

EXTINTA a presente Execução Fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE JACIARA contra o EXECUTADO, com fundamento no artigo 

924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras porventura existentes 

no feito.

De outra banda, indefiro o pedido de baixa do nome do executado dos 

órgãos de restrição ao crédito, já que cabe à exequente tal providência.

Publique-se. Intime-se.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111279 Nr: 1779-50.2018.811.0010
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GONÇALVES OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 77506 Nr: 1286-44.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CAMILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30202 Nr: 2559-05.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINAMAR ISMÉRIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR, 

ROMANTIELE ELIAS COUTINHO FERREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE 

VIRMONDES FERREIRA DA SILVA, ROMANTIELE ELIAS COUTINHO 

FERREIRA DA SILVA, JOSÉ MANOEL DA SILVA, ODENICE MARTIN DOS 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3719/MT, Paula Adriana Duarte Soares Fiqueira - OAB:8336/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, MÁRCIA NIEDERLE - 

OAB:10.458/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos, noticiando a existência de recurso de agravo 

de instrumento interposto por REGINAMAR ISMÉRIA DA SILVA, qualificada 

nos autos (fls. 406/414).

Nos termos do Art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, MANTENHO a 

decisão agravada, pelas razões fáticas e jurídicas que a embasaram (fls. 

400).

Tendo em vista a Impugnação à proposta de honorários a Laudo Pericial 

acostada às fls. 415/419, INTIME-SE o instituto nomeado para que se 

manifeste no prazo de 10(dez) dias.

Relativo ao pedido de declaração de suspeição da Ilma. representante do 

Ministério Público (Fls. 415/419), determino seja a petição desentranhada e 

processada em autos apartados, na forma de incidente, nos termos do 

artigo 148, § 2º.

Após, abra-se vista do incidente ao Ministério Público, devendo 

manifestar-se acerca da alegada suspeição no prazo de 15 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111281 Nr: 1781-20.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURÍCIO TIAGO SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109685 Nr: 1026-93.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M R AUGUSTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES 

ME, MARCIA REGINA AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109831 Nr: 1104-87.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUIBLANS OUTO MATOS , RUIBLANS OUTO 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51730 Nr: 279-22.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGNS, Adriana Tenor Nader

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIEL SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:30

Citando:Executados(as): Raniel Santana Filiação: Daniel Santana e Maria 

da Glória Santana, brasileiro(a), casado(a), mestre de obras, Endereço: 

Avenida 01, Nº 05, Quadra 01, Bairro: Jardim Primavera, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Valor a ser pago:23.583,90

Nome e Cargo do digitador:Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que o executado foi citado, porém, 

encontra-se em local incerto e não sabido, tendo, inclusive, sua prisão 

decretada.

Outrossim, não se mostra razoável, muito menos efetivo, determinar a 

cobrança pelo meio de coerção pessoal de alimentos, vez que a finalidade 

do rito que permite a coação pessoal para o caso de não adimplemento 

das prestações alimentícias é justamente compelir o devedor ao 
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pagamento de débito alimentar atual, ou seja, preservar, em caráter 

imediato, as condições de vida do alimentando.

Assim, a conversão do rito processual de coercitivo (prisão cível, artigo 

733, do CPC e art. 528 e seus parágrafos do NCPC) para expropriatório 

(penhora, artigo 732, do CPC e artigo 523 c/c §8º do art. 528, ambos do 

NCPC) se mostra mais eficaz ao caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono entendimento do nosso Tribunal de Justiça, 

verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO 

RITO DO ART. 733 DO CPC - POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA O 

PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 732 DO CPC – ADMISSIBILIDADE 

NA ESPÉCIE - DIFICULDADES PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

HIPÓTESE EM QUE DEVE SER PRESERVADO O INTERESSE DO 

ALIMENTANDO EM RECEBER O CRÉDITO ALIMENTAR – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Se o procedimento 

especial autoriza medida extrema de prisão do devedor, mais justificada a 

possibilidade de meio excepcional (menos gravoso ao devedor) na busca 

pela satisfação do crédito do devedor, em razão da própria natureza e da 

urgência da pretensão perseguida. Ressalva quanto ao cumprimento do 

decreto de prisão se satisfeito o débito pela medida adotada (penhora “on 

line”). Prevalência dos interesses do menor alimentando, resguardado 

remanescente direito de defesa ao executado quanto à apresentação de 

justificativa ou de impugnação à penhora. (AI 25929/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015).

Destarte, diante de todo o exposto, converto o rito da presente ação 

executiva para o previsto no art. 523, do NCPC.

Ao cartório Distribuidor para retificar o rito da presente ação, bem como 

para proceder à atualização do débito exequendo.

Ainda, expeça-se contramandado de prisão, procedendo-se as baixas no 

mandado em aberto.

Atualizados o valor do débito, intime-se o executado via edital para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, pagá-lo.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111227 Nr: 1735-31.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIFEH HERISH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111339 Nr: 1833-16.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELHIS MAXLEI DA SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT, MARIA AILI FERREIRA DE MELO RODRIGUES - 

OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 106151 Nr: 9178-67.2017.811.0010

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12934 Nr: 1784-97.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÍCIA DA ROSA HAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO DA VITÓRIA - SÃO PEDRO DA 

CIPA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que o processo ficou suspenso por aproximadamente 03 

(três) anos, e havendo manifestação da exequente no sentido de que 

desconhece bens do executado, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, podendo a exequente dar prosseguimento ao cumprimento de 

sentença a qualquer tempo, salvo se decorrido o prazo da prescrição 

intercorrente, sem que tenha havido manifestação.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3672 Nr: 13-75.1989.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMANTIELE ELIAS COUTINHO FERREIRA DA SILVA, 

VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR, REGINAMAR ISMÉRIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VIRMONDES FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, DIOCASSINO JOSÉ 

TOMÁS - OAB:23362-B, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:3719, JAIRO 

JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT, THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA 

BASTOS - OAB:8.586

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REALINO DA ROCHA BASTOS 

- OAB:5.713-MT, THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS - 

OAB:8.586

 Vistos etc.

Indefiro por ora o pedido de levantamento dos valores pagos a título de 

servidão de passagem, tendo em vista que a expedição de alvarás 

relativos a bens do espólio, antes de ultimada a partilha, é providência 

cabível somente em situações excepcionais e que não se justifica no caso 

em exame.

Assim, o montante deverá permanecer depositado em juízo, até ulterior 

deliberação.

Acerca do imóvel que se pretende alienar, determino que as partes se 

manifestem acerca do laudo de avaliação de fls. 1195/1197, no prazo de 

10 dias.

Após, decorrido o prazo, certifique-se e façam-me conclusos os autos 

para análise do pedido de autorização judicial para venda do imóvel.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 112952 Nr: 2567-64.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVIA DE ALCÂNTARA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

CORACI TEODORA CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVIDSON DE OLIVEIRA 

ANTUNES - OAB:96574/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que a finalidade da presente missiva é a intimação da Apelada 

CORACI TEODORA CHAGAS para, querendo, apresentar contrarrazões e 

não do INSS, conforme certidão de ref. .

Assim, cumpra-se conforme deprecado.

Após, devolva-se com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 08 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 83872 Nr: 4096-89.2016.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a): Requerido(a): Uziel Rosa da Silva, Cpf: 

01288648189 Filiação: Manoel Rosa da Silva e Silvestrina Conceição 

Carnauba da Silva, data de nascimento: 13/06/1982, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, casado(a), Endereço: Rua da Cobera, 349, Apto 11, Bairro: 

Cidade do Leste Guário, Cidade: Manaus-AM,

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Considerando que restou infrutífera a citação do requerido nos endereços 

constantes dos autos, defiro a citação por edital.

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital.

Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (NCPC, 

art. 344).

Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio como curador especial, 

a Defensoria Pública, conforme dispõe o art. 72, II, do NCPC e Parágrafo 

único, devendo ser esta intimada a apresentar as respectivas defesas.

Após, vista a parte autora.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 22 de março de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96727 Nr: 4564-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73106 Nr: 12857-46.2015.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JÚLIA FERNANDES CÉZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PLACIDE FERNANDES CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA BARCELO - 

OAB:15671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a inventariante não se manifestou acerca da decisão 

de Ref:64, determino sua intimação pessoal para que, no prazo de 05 dias, 

sob pena de remoção do cargo, traga aos autos a certidão negativa, 

conforme requerido pela Fazenda Pública Estadual (Ref: 41) e, na 

sequência, dê-se nova vista à respectiva Fazenda.

Por fim, determino seja reiterado o ofício de Ref:69, para que o gerente do 

Banco do Brasil de Jaciara, no prazo improrrogável de 05 dias, forneça: a) 

o extrato de movimentação bancária da conta corrente da de cujus 

PLACIDE FERNANDES CEZAR CPF: 240.943.071-68, referente aos seus 

últimos meses de vida julho à outubro/2015; b) cópia do contrato de 

empréstimo consignado em nome da de cujus; c) contrato de cartão de 

crédito, e as três últimas faturas que antecederam o falecimento da de 

cujus; e) cópia de eventuais contratos de seguro de vida existentes em 

nome da de cujus. Consigno que o descumprimento da presente ordem 

importará no cometimento do crime de desobediência.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34321 Nr: 1877-16.2010.811.0010

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO DAMASCENA - 

OAB:4846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação de petição a ser juntada aos autos, 

restituo-os à Secretaria para que se proceda a sua juntada.

Após, voltem conclusos para deliberações.

Às providências.

 Jaciara/MT, 09 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86922 Nr: 5576-05.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ALBINO GOETZ - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 
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1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46495 Nr: 1510-55.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT, LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA 

ALBUQUERQUE - OAB:72973

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

919,20, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 269/270. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 463,48 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 455,72 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIA ON LINE – SEGUNDA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um 

boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10505 Nr: 1056-90.2002.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSÉ MORANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Souvenir dal bo Junior - 

OAB:11058

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.123,12, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 198. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 561,56 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 561,56 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIA ON LINE – SEGUNDA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um 

boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102162 Nr: 7112-17.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSPB, CDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a contestação de ref. 13 foi protocolada dentro do 

prazo legal. Certifico mais que, faço proceder a intimação da parte autora 

para impugnar a contestação. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52464 Nr: 1043-08.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO NUNES DE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias, efetuar o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 80,00(oitenta) reais, para 

cumprimento do Mandado de Citação, Penhora e Avaliação. 

Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho de 2017, 

em cumprimento ao Provimento nº. 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos. Devendo comprovar nos autos o depósito. É o que cumpre-me 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 28488 Nr: 1726-84.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEONORA PESSOA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, os Recursos de Apelação de fls. 152/18 e 

159/167, foram protocolados dentro do prazo legal. Certifico mais que, 

faço proceder a intimação do requerente para contrarrazoar a apelação 

de fls. 159/167. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 27048 Nr: 586-15.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o Recurso de Apelação do requerido foi 

protocolado dentro do prazo legal. Certifico mais que faço a intimação do 

advogado do autor para contrarrazoar a apelação. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45181 Nr: 34-79.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA FONTANELLI SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA DELMONDES 

DEGASPERY SILVA - OAB:10078MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 34-79.2011.811.0010

Código 45181
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Requerente: Vania Fontanelli Souza

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

VISTOS ETC,

 Vania Fontanelli Souza ajuizou “Ação de Aposentadoria por Invalidez 

Rural”, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Perícia médica realizada (fls. 183/185).

A autora em manifestação de fls. 188/188-vº concorda com a perícia 

médica, oportunidade em que postulou a realização de audiência de 

instrução e julgamento para colheita das oitivas das testemunhas 

arroladas na peça de ingresso, de modo a comprovar sua qualidade de 

segurada rural.

 Por seu turno, o requerido nada requereu, consoante certidão de fl. 191.

Com efeito, tratando-se de aposentadoria rural por invalidez que impõe a 

comprovação da qualidade de rurícola da parte postulante, DEFIRO o 

pedido da autora de fls. 188/188-vº e, para tanto, designo audiência de 

instrução e julgamento a ser realizada em 03/07/2018 às 15:00 horas.

Atente-se a parte autora quanto ao disposto no art. 455 do NCPC, que 

preceitua caber ao advogado da parte intimar a (s) testemunha (s) por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 07 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11557 Nr: 464-12.2003.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO BORGES FAGUNDES, MARILEIDE BORGES 

FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:189492/SP, MARIA AUGUSTA PERES MIRANDA - 

OAB:164.570/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSARA BEATRIZ OLIVEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:3650

 Processo n° 464-12.2003.811.0010

Código n° 11557

Requerente: Fernando Borges Fagundes

 Requerido: Instituto Social do Seguro Social - INSS

 VISTOS ETC,

 Compulsando os autos, verifico a ausência de estudo socioeconômico, o 

qual é imprescindível para análise do feito.

 Diante disso, intime-se Assistente Social credenciada neste Juízo para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, elabore o competente estudo 

socioeconômico da parte autora e seus familiares, informando 

detalhadamente como vivem, a descrição do imóvel, quem faz parte do 

núcleo familiar, a qualificação de todos, o local de trabalho e a renda de 

cada um.

 Com o aporte do laudo, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 07 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47498 Nr: 2690-09.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO FERNANDES, SEBASTIANA LIMA FERNANDES, 

MARIA MARTA FERNANDES, VITALINA ZIRLENE FERNANDES, LUIZ 

MICHELATO, SANTA DE LOURDES MICHELATO, ANTONIO SERGIO 

MICHELATO, NATALIA APARECIDA MICHELATO DE LIMA, ALBA SUELI 

VIANA, EMANOEL LUIZ MICHELATO FRANÇA, MARIA DE LOURDES 

MIQUELATO DE MIRANDA, SEBASTIÃO LUIZ MICHELATO, TEREZINHA 

DALVA CALOU, VANIA ROSELY MICHELATO LIMA, ALDA NANCI 

MICHELATO STEFFAN, MARCIA MICHELATO MIRANDA, LEILA SILVIA 

MICHELATO PRAZERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO TIRONI - 

OAB:16.311/B, FERNANDA TAGLIARI - OAB:50.097/PR, MARIO KRIEGER 

NETO - OAB:42.335/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Processo nº. 2690-09.2011.811.0010

Código nº. 47498

Exequentes: Pedro Fernandes e Outros

Executado: Banco do Brasil S/A

VISTOS ETC,

Conforme entendimento firmado pela 2a Seção do Superior Tribunal de 

Justiça que decidiu pela suspensão dos processos relativos a expurgos 

inflacionários das cadernetas de poupança, intimem-se as partes por meio 

de seus advogados para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem 

eventual interesse em aderir ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal 

Federal, ou pelo prosseguimento do feito.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 07 de Maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30129 Nr: 2525-30.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIXÃO CAETANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2009/265

Código n° 30129

Requerente: Paixão Caetano da Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

VISTOS ETC,

Ao Cartório distribuidor para que retifique o nome da ação, fazendo 

registrar que o feito já se encontra na fase de “Cumprimento de 

Sentença”, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Após, intime-se o Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar os cálculos ofertados 

pela exequente s fls. 143/147, nos moldes do artigo 535 do Código de 

Processo Civil, verbis:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se e após, expeça-se o Precatório 

ou RPV como requerido.

Havendo impugnação, vistas à exequente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar resposta.

Intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da APSDAJ – Agência de 

Atendimento de Demandas Judiciais, sito na Avenida Getúlio Vargas, n° 

533, 9° andar, Cuiabá-MT, para no prazo de 10 (dez) dias implantar, ou 

comprovar a implantação do benefício, sob pena de incorrer na prática do 

crime de desobediência (art. 330 do CP).

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Jaciara/MT, 07 de maio de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52602 Nr: 1176-50.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVAIR ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E 

SILVA - OAB:161.995/SP, SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - 

OAB:215.228/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, analisando os presentes autos pude constatar 

que a Carta Precatoria expedida à Comarca de Cuiabá- MT, foi devolvida 

em data de 04/09/2017, e acostada aos autos às fls. 123/125, sem o 

devido cumprimento. Ante ao exposto, faço expedir intimação ao 

advogado da parte Autora via DJE, para no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar-se acerca da devuloção da referida missiva, bem como, 

requerer o que de direito. É o cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57321 Nr: 1575-45.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, USINA PANTANAL DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DO REIS LEITÃO - 

OAB:344.763/SP, THOMAZ LUIZ SANT'ANA - OAB:235.250/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, ADRIANA BARBOSA DE ANDRADE - OAB:19921, Julio 

Tardin - OAB:4479/MT, MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:OAB/MS-11612, REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Certifco e dou fé que, faço a intimação do advogado da parte requerida 

acerca do r. despacho a seguir: Atenta que nos autos da Recuperação 

Judicial – processo n.º 53021 – houve a destituição do Administrador 

Judicial que peticionou às fls. 66/70(Julio Tardin), ante os fatos por lá 

delineados, por prudência, há que se colher a manifestação do atual, no 

prazo de 10 (dez) dias, considerando o relatório apresentado e eventual 

submissão dos créditos extraconcursais ao acertamento de pagamento, 

ante a arrematação do patrimônio que constituía a Unidade Produtiva 

Isolada (UPI) das Usinas Pantanal e Jaciara pela Porto Seguro Negócios, 

Empreendimentos e Participações S.A.

Após, intime-se a requerente para manifestar no mesmo prazo supra e, 

advindo petitório ou não, abra-se vista ao Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4939 Nr: 555-44.1999.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZIAS MELO DE ALMEIDA, JOSÉ AUDENIRO FEITOSA, 

ELIENAE DE FRANÇA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB-FINANCEIRA S/A, CRÉDITO , 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

embargos do devedor apenas para, nos termos dos vs. acórdãos 

proferidos nas Instâncias Superiores (TJ/MT e STJ), AFASTAR do 

Contrato de Financiamento ao Consumidor para Aquisição de bens e/ou 

Serviços ou Créditos Não Direcionados a incidência da comissão de 

permanência e a capitalização de juros, bem como, SUBSTITUIR a Taxa 

Básica Financeira (TBF) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC).Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Pelo princípio da sucumbência e tendo os embargantes 

decaído em parte dos pedidos, arbitro-lhes em 70% (setenta por cento) o 

ganho de causa e em 30% (trinta por cento) em favor do embargado, 

percentual que norteará o pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, na forma do art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.Extraia-se 

cópia dessa sentença e junte-se aos autos de execução em apenso 

(autos nº 1017-35.1998.811.0010, Código 3463). (...). Jaciara-MT, 09 de 

maio de 2018.Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 3463 Nr: 1017-35.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S/A, CRÉDITO , FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIAS MELO DE ALMEIDA, JOSÉ AUDENIRO 

FEITOSA, ELIENE DE FRANÇA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE - 

OAB:5251/MT, J.WANDERLEY GARCIA DUARTE. - OAB:731/MT, KARINE 

FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Processo nº. 1017-35-1998.811.0010

Código 3463

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Jozias Melo de Almeida e Outros

 VISTOS ETC,

Decisão nos embargos do devedor em apenso, autos de n. 

555-44.1999.811.0010, Código 4939.

Certifique-se a Srª. Gestora a autenticidade das cópias das decisões 

acostadas aos autos pelos executados às fls. 157/175, na forma da 

decisão de fl. 120.

Após, intime-se o exequente na pessoa de seu (s) advogado (s) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar demonstrativo atualizado da 

evolução do crédito exequendo obedecendo as decisões proferidas nos 

autos da Ação Revisional, Código 1093, transitada em julgado.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 09 de maio de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45637 Nr: 553-54.2011.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, faço expedir intimação dos advogados das 

partes via DJE, para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do retorno 

dos autos da 2ª Instância, bem como, requererm o que entender de direito. 

É o que cumpre-me certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47803 Nr: 3047-86.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA XAVIER DA SILVA, YRACILDA PEREIRA 

XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o Recurso de Apelaçao do requerido foi 

protocolado dentro do prazo legal. Certifico mais que, faço a intimação do 

advogado do autor para contrarrazoar a apelação. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 150 Nr: 313-56.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SACARDI - ME, LUIZ SACARDI JÚNIOR, 

FRANCISCO JOSÉ TICIANEL, IRINEU BATISTA CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123 - PR, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Penhora. 

Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho de 2017 

em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 049de maio de 2018.

 Edivaine Aparecida de Souza Teixeira

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88825 Nr: 793-33.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMAIR DE SOUZA PARRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data impulsiono os autos a remessa à 

conclusão. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 62070 Nr: 134-92.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO REDIVO ME, Elcio Redivo, EDSON 

REDIVO, SHIRLEY REDIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data impulsiono os autos para remessa à 

conclusão. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30281 Nr: 2623-15.2009.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO BOM FIM LTDA, LISETE MARIA EBERHARD, 

NÍCIA DA ROSA HAAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NORDESTE TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2623-15.2009.811.0010

 Código 30281

VISTOS ETC,

Em consulta ao Sistema INFOJUD, não foi possível obter as últimas 

declarações de rendimento da parte executada, pois não consta 

declaração entregue, conforme espelhos em anexo.

 A pesquisa via Sistema RENAJUD também restou infrutífera, tendo em 

vista que não foi possível constatar veículo em nome da executada, 

conforme espelhos anexos.

 Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

se manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 1779 Nr: 642-34.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:Procurador Est.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER RIBEIRO - 

OAB:18.222/GO, Eduardo Urany de Castro - OAB:16.539 - GO, 

MARCELO MENDES FRANÇA - OAB:14301/GO, TEREZINHA URANY DE 

CASTRO - OAB:2.725/GO

 Processo 642-34.1998.811.0010

Código 1779

VISTOS ETC,

Em consulta ao Sistema Apolo do TJMT, verifico a existência da juntada via 

PEA, de “Exceção de Pré-executividade” pela Porto Seguro Negócios, 

Empreendimentos e Participações S/A em face do exeqüente.

Ocorre que a petição é endereçada aos autos nº 1201-15-2003.811.0010, 

Código 12293, portanto, estranha a este feite, além do que não foi 

materializada ou juntada neste caderno.

Assim sendo, determino que a Srª Gestora intime a advogada por qualquer 

meio idôneo, inclusive telefone, para no prazo de 05 (cinco) dias sanar tal 

irregularidade, certificando o necessário, sob pena de exclusão da petição 

do Sistema Apolo.

Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 13 de março de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 92541 Nr: 2644-10.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O, RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentesautoa no sentido de 

proceder A INTIMAÇÃO dos advogados de defesa DRS. CHRISTIAN 

MASSAYOSHI BENITES KOYAMA e RODRIGO KURZ ROGGLA, via DJE, 

para no prazo legal apresentar Contrarrazões ao recurso do Ministério 

Público.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 610 de 1154



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 88794 Nr: 768-20.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACKSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT

 Certifico e dou fé que impulsiono os presentes autos no sentido de 

proceder a INTIMAÇÃO do Advogado do acusado DR. ILEONILSON 

RODRIGUES, via DJE, para apresentar no prazo legal as Alegações Finais 

em nome do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 95057 Nr: 3786-49.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON TEIXEIRA VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:11.759/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a realização da Sessão do Tribunal 

do Júri, referente ao Processo código 96498 (réu preso) , redesigno à 

audiência para o dia 21/05/2018, no mesmo horário. É o que me cumpre 

certificar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-36.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da parte autora para no prazo de 05 dias informar seus dados bancários.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-96.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JUNIOR CANGUCU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para intimar a 

Parte Exequente para no prazo de 05 dias informar seus dados bancários, 

a fim de os valores sejam liberados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-29.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para intimar a 

Parte Exequente para no prazo de 05 dias informar seus dados bancários, 

a fim de os valores sejam liberados.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON GONCALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB: MT0023047A 

Endereço: desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu 

i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 

OAB: MT0011065S-A Endereço: RUA BERNARDO GUIMARÃES, 245, - 

ATÉ 699/700, FUNCIONÁRIOS, BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30140-080 , 

para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação 

Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 

Hora: 09:25 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. 

patrono . O não comparecimento do Promovente à audiência importará 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se 

como verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o 

julgamento de plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, o promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na 

audiência de conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da 

referida audiência, e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, sob 

pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONILIO APARECIDO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000956-59.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCIONILIO APARECIDO DA SILVA JUNIOR Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Atento ao poder geral de 

cautela, DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência por 

documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC, ou, conforme o caso, ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, 

IV do mesmo Código. Assevera-se que a determinação não contraria a 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 
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DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR COELHO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: JOSE 

EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB: MT0011677A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 Hora: 09:50 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER CAMILA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: desconhecido 

Advogado: IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB: MT24446/O Endereço: 

RUA CARIJÓS, 149, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

18/07/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001135-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA OAB: MT0015634 Endereço: SENADOR FILINTO 

MULLER, 1050, APTO 706, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-409 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 09:35 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000443-62.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO FELIX NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13138644 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA APARECIDA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB - MT19132/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 
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55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR OAB: MT19132/O Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 21/06/2018 Hora: 11:10 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEY CARLOS FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

SILVANA PACHECO LEAL OAB: MT0003714A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 10:25 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA ALVES PEQUENO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

GIOVANI BIANCHI OAB: MT0006641A Endereço: desconhecido (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

27/06/2018 Hora: 10:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB: MT0021521A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/06/2018 Hora: 11:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000462-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 09:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000496-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA CONCEICAO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu 

i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI OAB: 

MT0003056A Endereço: rua das palmeiras , 300, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 09:55 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) cliente, através de seu i. patrono . O não comparecimento do 

Promovente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais e do Promovido 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000340-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 
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(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 10:05 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANIZA D ARC DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: RAFAEL 

ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB: MT0019525A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 20/06/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB: MT0021521A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/06/2018 Hora: 10:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB: MT0021521A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/06/2018 Hora: 11:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000497-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA CONCEICAO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 10:15 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-28.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB: MT0021521A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/06/2018 Hora: 11:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000443-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES LORENA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 10:35 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000489-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M BORTOLOTO COMERCIO - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 10:45 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000650-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB: MT0019588A 

Endereço: desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu 

i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI OAB: 

MT0003056A Endereço: rua das palmeiras , 300, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 11/07/2018 Hora: 11:10 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) cliente, através de seu i. patrono . O não comparecimento do 

Promovente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais e do Promovido 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000457-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI SOARES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 11:05 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA APARECIDA DIVINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB: MT0019588A 

Endereço: desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu 

i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO OAB: MT0014992S Endereço: XV DE NOVEMBRO, 2029, JARDIM 

ACLIMAÇÃO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79020-300 , para comparecer 

a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 10:55 , devendo 

avisar aos (a) seus (a) cliente, através de seu i. patrono . O não 

comparecimento do Promovente à audiência importará implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais e do Promovido importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano; Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a conciliação, o 

promovido deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de 

conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, 

e em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato 

da audiência respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia . Nada 

mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SCHINOCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB: MT0012466S Endereço: desconhecido 

Advogado: ALEXANDER PARMIGIANI OAB: MT0018912A Endereço: Rua 

Potiguaras, 923, Sala B, centro, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 18/07/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-35.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON GONCALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 
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RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB: MT0023047A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 11:15 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON GONCALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB: MT0023047A Endereço: 

desconhecido (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 10/07/2018 Hora: 11:25 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-31.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA GARCIA PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 13146771 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 13146771 .

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000386-10.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO MILITAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000386-10.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: PARANA COMERCIO DE PECAS 

E SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP EXECUTADO: SEVERINO MILITAO 

Vistos. Em 30 (trinta) dias, traga a parte exequente comprovante 

atualizado de seu enquadramento fiscal como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, sem o que não está legitimada a demandar no Juizado 

Especial Cível. No mesmo prazo, deverá a parte providenciar a citação do 

executado, sob pena de extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000546-35.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDIONE DA GLORIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000546-35.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - 

ME EXECUTADO: ALCIDIONE DA GLORIA Vistos. Intime-se a parte 

devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. Atente-se para 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000028-79.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ANUNCIACAO FLAUZINO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000028-79.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: FLAVIA ANUNCIACAO FLAUZINO DE SOUZA 

Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. 

Atente-se para autuação e distribuição para cumprimento de julgado. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000085-63.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADESIO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000085-63.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: ADESIO NASCIMENTO Vistos. Defiro o pleito - id. 

12938456, iniciando-se a contagem do prazo a partir do requerimento. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem conclusos. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000434-66.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SHEYLA FERREIRA FELISDORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000434-66.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: SHEYLA FERREIRA FELISDORO Vistos. Defiro o 

pleito, id. 12799508. Translade-se cópia desta decisão e referida petição 

do exequente aos autos de n.º 1000119-38.2017.8.11.0010, para ciência 

do débito existente em face da executada. Havendo valores vinculados 

naqueles autos ou exitosa a tentativa de penhora online a ser 

empreendida, deverá ser certificado neste feito para expedição do 

competente mandado de penhora no rosto daqueles. Intimem-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000414-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DRIELY ANY BEZERRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000414-75.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: DRIELY ANY BEZERRA SILVA Vistos. Embora 

seja discutível a penhorabilidade de bens domésticos, no caso, 

observa-se que não foram tentados meios suficientes em busca do 

crédito, razão pela qual indefiro o pleito. A execução deve ocorrer, dentro 

os meios possíveis, pelo menos gravoso ao devedor. Intime-se a parte 

exequente a requerer outra medida que entender cabível no prazo de 20 

(vinte) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010143-40.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA ADRIANA DE LARA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010143-40.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: JESSICA ADRIANA DE LARA ALMEIDA Vistos. 

Visando evitar diligências infrutíferas, traga a parte exequente indício do 

vínculo da executada com o Município de Jaciara-MT, vez que aquela folha 

de pagamento apresentada indica rescisão e data de 2016. Aliás, a 

executada foi qualificada como vendedora na inicial, não servidora 

pública. No mais, requeira o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000317-41.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE RODRIGUES DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000317-41.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: CLAUDETE RODRIGUES DUARTE Vistos. 

Com suporte nos princípios norteadores do sistema que rege este Juizado, 

concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a parte providencie a citação 

da executada, sob pena de extinção. Decorrido o prazo com ou sem 

resposta, tornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 46026 Nr: 982-21.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE ANA SMOLSKI, CARLOS ALBERTO 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532-A/MT, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Dal Moro - OAB:8607, 

THAIS SUELEN GARCIA - OAB:12190/O

 Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa dos acusados (fls. 

535/539), eis que tempestivamente apresentado nos autos (fls. 540).

Vista ao apelado para querendo, contrarrazoar no prazo legal, 

certificando-se.

Remetam-se os autos para análise da Egrégia Turma Recursal do Estado 

de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 101238 Nr: 6731-09.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALDELI CLÁUDIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA CORDEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Forte em tais razões, REJEITO a queixa por ser manifestamente 

inepta, por faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da 

ação penal e por faltar justa causa para o exercício da ação penal, a teor 

do disposto no artigo 395, incisos I a III, do Código de Processo Penal e, 

consequentemente, PRONUNCIO e DECLARO, de ofício, EXTINTA A 

PUNIBILIDADE da ré EDNA CORDEIRO DE SOUZA, nos termos do artigo 

107, inc. IV, 2ª figura c/c artigo 103, ambos do Código Penal e artigos 38 e 

61, ambos, do Código de Processo Penal.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se.Publique-se; registre-se; intimem-se; cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 62234 Nr: 211-04.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDO TOKENAKA ZANATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NISTCHE - 

OAB:267016-SP

 Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Tendo em vista restar comprovado, conforme documentos juntado nos 

autos, o integral cumprimento do benefício da transação proposta ao autor 

do fato, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de VANILDO TAKENAKA 

ZANATA, qualificado nos autos, nos termos da Lei de Juizado Especiais e 

do Código de Processo Penal.

Certifique-se o registro do nome do autor do fato no livro de beneficiados 

com a transação penal para o fim previsto no artigo 76, § 4º, da Lei 

9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 
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baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 94311 Nr: 3437-46.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lourdes Pereira do Amaral, NELSON 

MANOEL NOGUEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL'AGNOL 

FINATO - OAB:10084, SAULO VINICIUS DE MORAES - OAB:19046/O

 Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/95.

Tendo em vista restar comprovado, conforme documentos juntado nos 

autos, o integral cumprimento do benefício da transação proposta a autora 

do fato, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARIA DE LOURDES, 

qualificada nos autos, nos termos da Lei de Juizado Especiais e do Código 

de Processo Penal.

Certifique-se o registro do nome da autora do fato no livro de beneficiados 

com a transação penal para o fim previsto no artigo 76, § 4º, da Lei 

9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-20.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000978-20.2018.8.11.0010. REQUERENTE: RODRIGO ANTONIO COSTA 

MENACHO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por 

enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se 

constar as advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que 

rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de 

concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de 

que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que 

evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante 

decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias 

que tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre 

o pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança 

da alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA VALENTIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000135-55.2018.8.11.0010. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROMILDA VALENTIM DIAS Parte Ré: REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, 

caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a causa de pedir 

funda-se na alegação de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito de débito que o promovente desconhece. Contudo, conforme ID 

13008855, as partes compareceram em audiência de conciliação e 

compuseram um acordo, estabelecido entre estes, solicitando a 

HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção do feito com 

resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença 

do acordo havido entre as partes para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, no caso entre a parte autora ROMILDA VALENTIM DIAS e a parte 

promovida TIM CELULAR S.A., segundo Acordo constante no ID de nº. 

13008855, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MERITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos. 

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000679-77.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE MOURA CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000679-77.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RONALDO DE MOURA 

CHAGAS EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. Considerando 

que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, 

autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos, mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. II. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. III. Dê-se 

baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. IV. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. V. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-53.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Batista Sulzbacher OAB - MT0006889A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001185-53.2017.8.11.0010. REQUERENTE: SONIA MARIA DE ARAUJO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. A parte promovente, 

embora devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino Juíza Leiga Vistos. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000439-25.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY VERGILIO MOTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON OAB - MT0017727S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000439-25.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: WESLEY VERGILIO MOTA DOS 

SANTOS EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito de débito que o promovente desconhece. Contudo, 

conforme ID 12903840, as partes celebraram acordo extrajudicial e 

compuseram um acordo, estabelecido entre estes, solicitando a 

HOMOLOGAÇÃO do presente com a consequente extinção do feito com 

resolução do mérito. É a suma do essencial. DISPOSITIVO Posto isso, com 

fulcro no art. 487, III, do NCPC, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO por sentença 

do acordo havido entre as partes para que surtam os efeitos jurídicos e 

legais, no caso entre a parte autora WESLEY VERGILIO MOTA DOS 

SANTOS e a parte promovida VIVO S.A., segundo Acordo constante no ID 

de nº. 12903840, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DO MERITO. Considerando o contido no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, 

arquivem-se imediatamente estes autos, dando-se as baixas e demais 

anotações necessárias, ressalvada a possibilidade de desarquivamento 

em face de pedido de execução. Submeto o presente projeto de sentença 

à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino 

Juíza Leiga Vistos. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na 

forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa 

a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se com as baixas 

necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104522 Nr: 295-73.2018.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raízen Combustíveis S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins e Bezerra Ltda, Fernando Martins 

Bezerra, Andrea Maria Rodrigues de Almeida Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolpho Vannucci - 

OAB:217402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para efetuar o recolhimento de diligência 

do Oficial de Justiça junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67411 Nr: 3980-30.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooper. de Crédito Rural do Vale do Juruena-SICREDI 

UNIVALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério de Oliveira & Cia Ltda ME, Manasses 

Robson de Oliveira, Marcos Rogério de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmar a parte autora para informar qual o código do banco 

correspondente à cooperativa, agência 0800, para procedermos o 

levantamento de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103185 Nr: 8367-83.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, para que requeira o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66180 Nr: 3168-85.2014.811.0018

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Araujo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, José Arnaldo Janssen Nogueira  - 

OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, DETERMINO a suspensão do feito pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, até ulterior decisão do Supremo 

Tribunal de Justiça quanto à homologação do acordo efetuado.

Após o lapso temporal, digam as partes o que entenderem de direito, no 

prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 12556 Nr: 1295-02.2004.811.0018

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Aldenir Rossatti Mancoelho, Arnaldo Ramão Medina, 

Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Moreira de Oliveira, Wilson Shiro 

Nakamura, Claudionor Pinheiro da Silva, Luiz Sérgio Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Arnaldo Ramão Medina - OAB:12914, 

Isabela Marrafon - OAB:8565/MT, Jose Carlos de Souza Pires - 

OAB:1938/MT, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Luiz Sergio Rossi - OAB:10089-A MT, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 Vistos etc.ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO, ARNALDO RAMÃO MEDINA 

e ARMINDO RAMÃO MEDINA propuseram ação de interdito proibitório em 

face de VALDIVINO MOREIRA DE OLIVEIRA, WILSON SHIRO NAKAMURA, 

LUÍZ SÉRGIO ROSSI e CLAUDIONOR PINHEIRO DA SILVA..Decido.Quanto 

ao pedido de remessa dos autos à 2ª Vara de Juara sob a alegação de 

conexão, nos termos da informação apresentada pela Gestora Judicial da 

2ª Vara o indefiro...Quanto a prova documental apresentada pelo autor, 

intimem-se as partes para querendo se manifestar no prazo legal, 

conforme dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil.Determino, ainda 

que seja certificado quanto a apresentação de memoriais escritos pelas 

partes.Ademais o valor dado à causa e considerando o bem da vida 

pretendido com esta demanda (8.000 alqueires ou 19.360hectares) estão 

em descompasso, já que sequer obedecem a tabela de referência do 

INCRA....Assim, no termos do art. 292, inciso IV c/c §3º, do CPC/2015 e, 

em consonância com a jurisprudência e a tabela referencial de preços do 

Incra - que atribui que o médio do valor do hectare em Juara/MT de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), FIXO O VALOR DA CAUSA EM R$ 

96.800.000,00 (noventa e seis milhões e oitocentos mil reais).Na hipótese 

de não recolhimento das custas e taxas judiciais, respeitando-se os 

valores já recolhidos, no prazo de 15 (quinze) dias, desde já concedo o 

parcelamento das custas e despesas processuais em até 06 (seis) 

parcelas mensais e sucessivas, devendo a primeira ser quitada logo após 

a presente decisão, nos termos do art. 468 e seguintes da CNGC/MT.Nos 

termos do Ofício Circular n. 004/2018/GAB/J-Aux, esta decisão deverá ser 

encaminhada por e-mail ao Departamento de Controle e 

Arrecadação....Intime-se a parte requerente da presente decisão, bem 

como para que providencie a comprovação do pagamento das custas e 

despesas processuais. Com os pagamentos, proceda-se às certificações 

que se fizerem pertinentes e venham-me conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101336 Nr: 7431-58.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo Muchalak- Rep. Eunice 

Sofia Muchalak Bogus, Elcio Sguario Muchalak, Espólio de Angelina 

Sguario Muchalak- Rep. Eunice Sofia Muchalak Bogus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, para recolhimento de taxas e custas 

judiciais para distribuição da Carta precatória expedida em 08/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39991 Nr: 448-53.2011.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alecio & Araújo Ltda-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 Intimar a parte autora acerca da petição de fls. 238/239, para requerer o 

que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104883 Nr: 519-11.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Rodrigues, Elimarcia dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Rodrigues da Cruz Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Cristina Bispo 

Magalhães - OAB:22.417/O, Jocilene da Silva Rodrigues Neves - 

OAB:23.243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:5.810

 Intimar o patrono da parte requerida para que no prazo de até 15 (quinze) 

dias readéque o seu pedido apresentando o correto valor da causa 

quanto ao pleito reconvencional e recolha as custas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104207 Nr: 77-45.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Etelvina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono das partes acerca da perícia agendada para o dia 

22/06/2018 às 13:00 horas, na policlínica São Vicente de Juara/MT, e para 

que querendo apresentar quesitos e assistente técnico, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 21831 Nr: 4284-10.2006.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Eduardo Cardoso Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Arnaldo Ramão 

Medina, Armindo Ramão Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10089-A MT, Paula Alessandra Rossi - OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914, Jose Carlos de Souza Pires - OAB:1938/MT, Leonardo 

Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT, Oseias Luis Ferreira - 

OAB:12.860/MT

 Vistos etc. SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI propôs ação de 

reintegração de posse em face de ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO, 

ARNALDO RAMÃO MEDINA e ARMINDO RAMÃO MEDINA referente a uma 

área de 884,00ha denominada “Gleba Cruzeiro do Sul”...É o relatório. 

Decido...Quanto ao pedido de remessa dos autos à 2ª Vara de Juara sob 

a alegação de conexão, nos termos da informação apresentada pela 

Gestora Judicial da 2ª Vara nos autos em apenso (Códigos 12556 e 

39985) o indefiro...Quanto as provas documentais apresentada pelo 

requerido, intime-se a parte autora para querendo se manifestar no prazo 

legal..Quanto ao requerimento de prova pericial, determino a intimação da 

parte requerida para que especifique de forma objetiva o objeto da prova e 

sua necessidade, sob pena de seu indeferimento...Ademais o valor dado à 

causa e considerando o bem da vida pretendido com esta demanda estão 

em descompasso, já que sequer obedecem a tabela de referência do 

INCRA...Assim, no termos do art. 292, inciso IV c/c §3º, do CPC/2015 e, em 

consonância com a jurisprudência e a tabela referencial de preços do 

Incra - que atribui que o médio do valor do hectare em Juara/MT de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), FIXO O VALOR DA CAUSA EM R$ 4.445.000,00 

(quatro milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil reais)...Na hipótese 

de não recolhimento da diferença das custas e despesas judiciais no 

prazo de 15 (quinze) dias, desde já concedo ao requerente, respeitado os 

valores já recolhidos, o parcelamento das custas e despesas processuais 

em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, devendo a primeira ser 

quitada logo após a presente decisão, nos termos do art. 468 e seguintes 

da CNGC/MT..Intime-se a parte requerente da presente decisão, bem como 

para que providencie a comprovação do pagamento das custas e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 620 de 1154



despesas processuais, sob pena de extinção do feito...Com os 

pagamentos, proceda-se às certificações que se fizerem pertinentes e 

venham-me conclusos...Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39985 Nr: 442-46.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdevino Moreira de Oliveira, Terezinha Alves 

de Oliveira, Uilson Shiro Nakamura, Claudionor Pinheiro da Silva, Maria 

Conceição Pinheiro da Silva, Márcio Lino da Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

ARNALDO RAMÃO MEDINA e ARMINDO RAMAÕ MEDINA propuseram 

ação declaratória de nulidade de escrituras públicas e seus respectivos 

registros com pedido de liminar de antecipação de tutela inaudita altera 

parte em face de VALDEVINO MOREIRA DE OLIVEIRA, TEREZINHA ALVES 

DE OLIVEIRA, CLAUDIONOR PINHEIRO DA SILVA, MARIA CONCEIÇÃO 

PINHEIRO DA SILVA, UILSON SHIRO NAKAMURA e MARCIO LINO DA 

SILVA OLIVEIRA.

Ante a informação da Secretaria da 2ª Vara de Juara (fls. 324), indefiro a 

alegação de conexão e determino sua manutenção neste Juízo, face a 

não comprovação dos requisitos autorizadores do art. 55 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 312/313, eis que sequer os 

requeridos foram citados desta demanda, não havendo de se falar em 

julgamento antecipado da lide no estado em que os autos sem encontram.

Intime-se a parte autora pelo DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100877 Nr: 7183-92.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte autora requereu a desistência da presente 

ação, antes mesmo de efetuar o pagamento das custas processuais, com 

base no art. 290 do CPC, dessa forma, trata-se de cancelamento da 

distribuição.

Cancele-se a distribuição. Não há necessidade de intimação pessoal da 

parte.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. APELO DO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE PREPARO DAS 

CUSTAS INICIAIS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 257)- 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - RECURSO 

DESPROVIDO.CPC257Deve ser cancelada a distribuição do feito que, em 

30 dias, não for preparado no cartório em que deu entrada, 

independentemente de intimação pessoal da parte.(8494922 PR 849492-2 

(Acórdão), Relator: Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 27/06/2012, 

13ª Câmara Cível)

Ao cartório para que cumpra com o artigo 456, §1º, da CNGC.

Após, arquivem-se os presentes autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 109414 Nr: 2746-71.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Zumba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono das partes acerca da perícia agendada para o dia 

24/07/2018 às 13:00 horas, na policlínica São Vicente de Juara/MT, e para 

que querendo apresentar quesitos e assistente técnico, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31137 Nr: 214-42.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorifico Quatro Marcos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadir Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Andraos Marquezin - 

OAB:234330, Fernando Arruda Ramos da Silva - OAB:OAB/SP 

347.846, Gisele Borges - OAB:OAB/SP 169.782, Marcos Lombardi 

Santanna - OAB:278.607, Roberto Cardone - OAB:196924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar os patronos das partes acerca da Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 04/07/2018, às 15hs00min, e que 

procedam com a intimação das partes, a fim de que estes compareçam à 

Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC, no dia e hora 

descritos acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104883 Nr: 519-11.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauricio Rodrigues, Elimarcia dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Rodrigues da Cruz Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Cristina Bispo 

Magalhães - OAB:22.417/O, Jocilene da Silva Rodrigues Neves - 

OAB:23.243/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Simone Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:5.810

 Vistos etc.

Mauricio Rodrigues e Elimarcia dos Santos Silva ajuizaram ação de 

reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito c/c danos 

morais, materiais, estéticos, emergentes, lucros cessantes e pensão por 

tempo indeterminado em face de Noemi Rodrigues da Cruz, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Liminar concedida, conforme decisão de fls. 199/200.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação aduzindo pedido 

contraposto em razão dos seus danos materiais sofridos e suspensão da 

liminar deferida face o requerente estar apto ao trabalho (fls. 225/241).

Manifestação do requerente pela falta de interesse na audiência de 

mediação (fls. 277/278).

É o relatório. Decido.

Quanto ao pedido de suspensão da liminar concedida ao requerente, 

entendo que por ora sua análise deve ser postergada, afim de que o 

contraditório e o devido processo legal sejam observados, conforme 

dicção do art. 10 do CPC.

Quanto ao pedido contraposto apresentado pela defesa, sabe-se que seu 

cabimento tem previsão restritiva somente no procedimento sumário, nos 

juizados especiais cíveis e nas demandas possessórias, situações estas 

distintas destes autos.

Contudo, afere-se que em verdade, trata-se de pleito reconvencional, ao 

qual deve obedecer os ditames do artigo 343 e seguintes do CPC, 

inclusive com recolhimento de custas.

Assim, determino a intimação da requerida para que no prazo de até 15 

(quinze) dias readéque o seu pedido apresentando o correto valor da 

causa quanto ao pleito reconvencional e recolha as custas devidas.

Atendido a determinação acima, determino a intimação dos 

requerentes/reconvindos para que se manifestem quanto ao pleito 

reconvencional, contestação e documentos encartados.

Após, em razão da alegada fraude processual, colha-se eventual 

manifestação do Ministério Público e conclusos para ordenamento do feito.

 Intimem-se.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94095 Nr: 3754-20.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono das partes acerca da perícia agendada para o dia 

03/08/2018 às 13:00 horas, na policlínica São Vicente de Juara/MT, e para 

que querendo apresentar quesitos e assistente técnico, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 77733 Nr: 993-50.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso- 

SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor da juntada da Petição do Réu. Ref:37

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 18384 Nr: 857-05.2006.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Requine Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Vistos etc.BANCO DO BRASIL S/A propôs execução em desfavor de 

DONIZETE REQUINE GONÇALVES, ambos devidamente qualificados nos 

autos, onde após homologação de acordo (fls. 53) os autos foram 

remetidos ao arquivo.Ocorre que após pleito de desarquivamento de 

ambas as partes (fls. 55 e 58), o executado pugna pelo reconhecimento 

da prescrição intercorrente.É o relatório. Decido....Compulsando os autos, 

constata-se que o exequente não foi pessoalmente intimado para dar 

prosseguimento ao feito, impedindo o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, motivo pelo qual não a reconheço.Intimem-se as partes 

desta decisão, bem como para que requeiram o que de direito no prazo 

legal.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33143 Nr: 826-77.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Stella Agostinha Barreto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Afim de apurar a verdade dos fatos acolho o pedido de 

substituição das testemunhas. Defiro a juntada do substabelecimento no 

prazo de 15 (quinze) dias. Considerando a colheita do depoimento pessoal 

da requerente e testemunhas que se fez presente declaro encerrada a 

instrução, abra-se vista dos autos a parte requerida para apresentação 

de alegações finais no prazo legal. Após conclusos para sentença. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37244 Nr: 1412-80.2010.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pantanal Industria e Comercio de Carnes LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA MASSIGNAN 

MARTINS - OAB:9248/O

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando sua necessidade no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40870 Nr: 1311-09.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Veloso de Araújo Sobrinho, Adelaide Tavares de 

Araújo, Jossania Carla Veloso Marcondes, Eugenia Maria Veloso de 

Araujo Pickina, Jose Roberto Veloso de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Vistos etc.

Ciente da decisão de fls. 529/530, a requerida interpôs recurso de agravo 

de instrumento ao qual não foi conhecido pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, quedando-se inerte quanto ao pleito de habilitação, 

motivo pelo qual defiro a habilitação da herdeira Eugenia Maria Veloso de 

Araujo Pickina com a devida inclusão na capa dos autos e Sistema Apolo.

Intime-se a requerida do auto de constatação, bem como para querendo 

se manifestar quanto ao pedido de fls. 568/569 no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 10 do CPC.

Após, venham os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10157 Nr: 33-27.1998.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Zago, Genoefa Costa Zago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Pereira de Souza, Izabel Barbosa de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418, Silvio Luiz 

de Oliveira - OAB:3546-A

 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 656/657.

Certifique-se quanto a intimação de todos os herdeiros para se 

manifestarem quanto ao pedido de fls. 673/674, conforme determinado às 

fls. 677. Sendo negativo, proceda-se com a respectiva intimação.

Ante o teor do Ofício de fls. 693, mantenho a petição e documentos de fls. 

679/682, devendo ser cumprido o art. 1.028, §3º da CNGC/MT.

Nos termos do art. 1.059/1.060 da CNGC/MT, intimem-se os credores Allan 

Vagner Schmidel e Aristides José Botelho de Oliveira, através do Dr. 

Aristides José Botelho de Oliveira (Autos Código 10529 em trâmite na 2ª 

Vara de Juara) do pleito de adjudicação para querendo se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 57352 Nr: 3597-23.2012.811.0018
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Avícola Fortaleza Ltda - ME, Teofanes 

Bortoluzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dora Franco Indústria e Comércio de Calçados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DISTRIBUIDORA AVÍCOLA FORTALEZA LTDA-ME propôs ação cautelar de 

sustação de protesto em face de DORA FRANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE CALÇADOS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Liminar deferida às fls. 41/42.

Afere-se das fls. 75 que a parte autora através de seu procurador retirou 

a carta precatória de citação e intimação para sua distribuição em 

23/03/2015, não sendo comprovada sua distribuição no Juízo deprecado 

(fls. 85) e devidamente intimado para se manifestar, a parte autora 

quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 93.

É o relatório. Decido.

Considerando que os autos aguardam por quase 03 (três) anos sem que a 

citação da parte requerida tenha sido efetuada por ausência de diligência 

da parte autora, determino a intimação pessoal da parte autora para que 

no prazo de 15 (quinze) dias comprove a distribuição da carta precatória 

de citação, sob pena de revogação da liminar e extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 36215 Nr: 380-40.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISVAL - Distribuidora Ltda, Roberto Sachetti, 

José Carlos Costa, Maria Aparecida Alécio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 111, intime-se o exequente pessoalmente 

para que cumpra a decisão de fls. 105, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 19241 Nr: 1704-07.2006.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. Neumann Nogueira-ME, Maria Grasilele 

Neumann Nogueira, Emerson Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para que se manifeste quanto a restrição de 

circulação do bem localizado em nome do executado (fls. 112), 

requerendo o que de direito, sob pena de levantamento da restrição e 

extinção do feito, eis que os autos permaneceram no arquivo provisório 

por mais de 01 (um) ano.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66004 Nr: 3051-94.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Correia Gonzaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que o transito em julgado da sentença foi certificado às 

fls. 63. Ante o exposto, em cumprimento ao despacho de fls. 77, 

impulsiono ao DJE para proceder a intimação da parte autora, para 

requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 28605 Nr: 1154-41.2008.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza de Campos Diniz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária J. O. Gonçalves, José Olavo 

Giraldes Gonçalves, Rosa Menezes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 Isto posto, em face das considerações retro expendidas, com 

fundamento nos art. 1.238 do novo Código Civil, em combinação com os 

arts. 941 a 945, vigentes à época do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão autoral e, com efeito, declaro o domínio do 

imóvel usucapiendo, descrito e caracterizado na inicial de fls. 10, matrícula 

de fls. 18 e planta de fls. 19 em favor do autor nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC, a fim de que possa transcrever a presente sentença, 

como título, no Registro de Imóveis competente, respeitando-se os 

documentos exigidos pela serventia extrajudicial. Expeça-se o competente 

mandado, observando-se o disposto no art. 1.274 da CNGC/Extrajudicial. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Eventuais custas remanescentes 

pelo autor.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 8360 Nr: 2032-73.2002.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Barbosa de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eguariguazir Canfild Leite, José das Graças 

Vinhal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, José dos Santos Neto - OAB:3.677-A, Marco Aurélio 

Marrafon - OAB:40092, Margarete Miguel Blanck Spadoni - 

OAB:8.058 - MT, Sandro Marcelo Kozikoski - OAB:22729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Vistos etc....Quanto ao pleito consistente na obrigação de não fazer na 

imissão na posse do exequente formulado pelo Espólio de Olympio 

Anastácio Pereira e Melita Sofia Clara Rubim Pereira, tenho que razão não 

lhe assiste, ora pela existência do respectivo auto de imissão de fls. 1555, 

ora por não serem partes tanto na ação de conhecimento ou deste 

cumprimento de sentença, faltando-lhe capacidade para tanto, motivo pelo 

qual o indefiro. Constato que inexiste informação nos autos do 

recolhimento das custas processuais pelos executados, conforme r. 

sentença mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, motivo 

pelo qual determino que seja certificado nos autos o seu valor e devido 

recolhimento, procedendo-se conforme determina a CNGC/MT.Quanto ao 

cumprimento de sentença, determino o seu prosseguimento.Na forma do 

artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver, bem como das respectivas 

astreintes.Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art.523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento.Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de 

pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juí¬zo.Por 

fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do 
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art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art.517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70461 Nr: 1503-97.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Garutti de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA ZANIN - OAB:24478

 Vistos etc.Trata-se de embargos à execução proposta por Juliano Garutti 

de Oliveira contra Anderson Fumagalli, ao qual foi recebido em seu efeito 

suspensivo (fls. 74).Desta decisão, o embargado, interpôs recurso de 

embargos de declaração alegando erro material quanto a garantia ofertada 

pelo embargante (fls. 75/76).Impugnação aos embargos (fls. 

77/83).Manifestação do embargante quanto aos embargos de declaração 

(fls. 89/90).É o relatório. Decido.Analisando a decisão atacada e os autos 

em apenso (Código 63213), não vislumbro nenhum erro material, eis que a 

decisão embargada foi proferida na mesma data em que se despachou os 

autos em apenso, sendo determinado a lavratura do respectivo termo de 

penhora, somente não se realizando face a interposição de outros 

embargos de declaração na respectiva execução, fato que demonstra que 

os embargos em tela almejam a reforma da decisão, consoante expresso 

registro do embargante. Ocorre que, a finalidade do recurso de embargos 

de declaração é complementar a decisão quando presente omissão de 

ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas, sendo certo, portanto, que 

somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal 

recurso se para corrigir referidos defeitos.Sobre o assunto, é a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso....Com 

estas considerações e fundamentos, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de contradição, REJEITO OS EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO.Intimem-se as partes para especifiquem as provas que 

pretendem produzir justificando sua necessidade no prazo de 15 (quinze) 

dias.Após, venham os autos conclusos para saneamento ou 

sentença.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67763 Nr: 182-27.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo os embargos, eis que tempestivos, conforme certidão de fls. 15.

Nos termos do art. 17 da Lei n. 6.830/80, proceda-se com a intimação da 

Exequente para querendo impugná-los no prazo de 30 (trinta) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58857 Nr: 1362-49.2013.811.0018

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cesar Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Neves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução c/c pleito de arresto proposta por Luiz 

César Paulino em face de Valdeci Neves de Oliveira, ambos devidamente 

qualificados nos autos, ao argumento de ser credor da importância de R$ 

21.291,44 (vinte e um mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e 

quatro centavos), referente aos cheques acostados às fls. 19/21.

Auto de arresto e depósito (fls. 36), seguido de mandado de busca e 

apreensão do veículo, sendo o mesmo depositado com o exequente (fls. 

62 e 65).

Auto de vistoria veicular (fls. 95).

É o relatório. Decido.

Proceda-se com conversão do arresto em penhora (art. 830, §3º do CPC), 

avaliação do respectivo bem móvel e intimem-se as partes para querendo 

se manifestar no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59844 Nr: 2395-74.2013.811.0018

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Aparecido Guideli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Balbino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Flávio Marins - 

OAB:20055/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33872 Nr: 1429-53.2009.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilma Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604-A

 Vistos etc.

Atente-se quanto a prioridade de tramitação deste feito, eis que a 

requerente tem os benefícios do Estatuto do Idoso.

Considerando o decurso do prazo requerido pelo Banco Bradesco S.A, 

intime-se o mesmo através de seu advogado e pessoalmente para que 

apresente os documentos faltantes, conforme já determinado, no prazo de 

até 15 (quinze) dias, sob as penas da lei.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40172 Nr: 627-84.2011.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Triângulo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Davoglio de Arruda 

- OAB:29.208, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:MT/13431-B

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 1.016 e 1.018 e, considerando que a multa é 

destinada ao embargado (art. 1.026, §2º do CPC), arquive-se com as 

devidas baixas definitivas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41141 Nr: 1580-48.2011.811.0018

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Quanto ao pleito de credenciamento para retirada dos autos 

com carga (fls. 88, verso), indefiro-o, eis que não comprovado serem 

advogados ou estagiários devidamente credenciados junto a OAB/MT, 

conforme dispõe a CNGC/MT:“Seção 4 – Carga de Processos: Advogados 

e Estagiários Do credenciamento dos estagiários regularmente inscritos na 

OAB Art. 356. Os estagiários regularmente inscritos na Ordem dos 

Advogados do Brasil poderão praticar todos os atos processuais 

previstos no art. 29, § 1º, do Regulamento Geral da Ordem dos 

Advogados do Brasil, desde que referidos atos sejam exercidos sob a 

responsabilidade de advogado.....”Determino a intimação pessoal do 

requerido através de carta precatória para que no prazo de 15 (quinze) 

dias cumpra a r. sentença de fls. 77/78, encaminhando-se além da 

decisão a petição inicial e seus documentos.Na hipótese de quedar-se 

inerte, certifique-se e venham os autos conclusos.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63286 Nr: 720-42.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loide Martins dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de revisão de cálculos da URV com pagamento das 

diferenças devidas proposta por Loide Martins dos Santos em face do 

Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 16/18.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação pugnando pela 

improcedência do pedido (fls. 52/59).

Intimado para se manifestar quanto ao alegado na contestação, a parte 

autora pugnou pela suspensão do feito (fls. 70), sendo o feito suspenso 

pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Após o decurso do prazo determinou-se a intimação da parte autora para 

empreender regular andamento ao feito, ao qual quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 80.

Determinado a intimação pessoal da parte autora (fls. 81) e cumprido o 

respectivo ato, esta não se manifestou no prazo estipulado, conforme 

certidão de fls. 84/85.

É o relatório. Decido.

Afere-se dos autos que a parte autora devidamente intimada através de 

seu patrono e pessoalmente não se manifestaram nos autos, 

demonstrando o abandono da lide em comento.

Assim, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil, julgo extinto 

o feito sem resolução de mérito e condeno a parte autora ao pagamento 

de honorários advocatícios em 10 % do valor atualizado da causa 

observando-se a condição suspensiva do art. 98, §3º do CPC, ante a 

gratuidade deferida às fls. 28.

Sem custas, face a gratuidade judiciária.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 61332 Nr: 3941-67.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Mariano da Silva, Palmira Emerick da Silva, Elvira 

Mariano da Silva, Neusa Mariano da Silva, Lourival Braz de Almeida, Josina 

Joana da Silva, Almerinda Mariano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Mariano da Silva, Iraci da Silva, 

Almezinha da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de divisão proposta por JOEL MARIANO e MARLENE 

FRANCISCA DE SOUZA, JOSÉ IMIDIO DA SILVA e PALMIRA EMERICK DA 

SILVA, LOURIVAL BRAZ DE ALMEIDA, ELVIRA MARIANA DA SILVA, 

JOSINA JOANA DA SILVA e ALMERINDA MARIANA DA SILVA LOPES 

contra SEBASTIÃO MARIANO DA SILVA e MARLI SOARES DA SILVA, 

IRACI DA SILVA, ALMERINDA DA SILVA SANTOS e AMBROSIO 

CARVALHO DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos autos 

onde após regular instrução processual ao qual foi julgada procedente 

(fls. 157/159).

Juntada do laudo pericial (fls. 165/201).

É o relatório. Decido.

Atendido o disposto no art. 597 do Código de Processo Civil homologo a 

divisão dos referidos lotes, onde mediante o respectivo auto e folha de 

pagamento deverá ser materializado a respectiva divisão junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis de Juara do imóvel de matrícula n. 457, sendo de 

05 (cinco) hectares às expensas do requerente, conforme r . sentença de 

fls. 157/159 e laudo pericial.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Após, arquive-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25834 Nr: 3842-10.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Afonso Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nadilson Gonçalves Aued, Nadir Aued

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Quanto ao pedido de homologação da atualização do crédito exequendo e 

atualização do valor bem penhorado e pedido de adjudicação, necessário 

se faz a intimação prévia dos executados e respectivos cônjuges, 

conforme dicção do art. 876, §1º do CPC, para querendo se manifestar no 

prazo legal, facultando, ainda a possibilidade de remir a execução na 

forma do art. 826 do CPC.

Outrossim, nos termos do art. 1.059 da CNGC/MT determino a intimação 

dos exequentes para que juntem a matrícula atualizado do bem que se 

pretende a adjudicação, onde deverá ser intimado eventual senhorio direto 

ou credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada que 

não seja parte nesta execução, para se manifestar quanto ao pleito de 

execução, ex vi:

“Art. 1.059. Não se efetuará a adjudicação ou alienação de bem do 

executado sem que

seja cientificado da execução, por qualquer modo idôneo e com pelo 

menos 05 (cinco)

dias de antecedência, o senhorio direto ou o credor com garantia real ou 

com penhora

anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte na 

execução (CPC, art.

889)”.

Após, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92701 Nr: 2997-26.2017.811.0018

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Vistos etc...Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade.... Defiro a 
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produção de prova oral consistente no depoimento pessoal das partes 

que deverão ser fazer presentes ao depoimento sob pena de confesso e 

oitiva de testemunhas. ..entendo necessária a designação de audiência de 

instrução e julgamento, a qual fixo para o dia 19 de junho de 2018, às 

17h00min. A contar da intimação desta decisão as partes possuem o 

prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas 

a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC/2015, sob 

pena de preclusão. ..Quanto ao pedido de suspensão das atividades da 

empresa da requerente e entrega da prestação de contas, não há 

informação da negativa do ente financeiro, motivo pelo qual o 

indefiro.Quanto ao pedido de depósito dos valores do aluguel, ante a 

alegação de que existem duas residências e que cada uma está sob a 

administração de cada parte, à mingua de outras provas ainda pendentes 

de produção o indefiro. Quanto ao pedido de guarda compartilhada, 

considerando que o requerido está residindo em Alta Floresta/MT, 

necessário a realização de estudo psicossocial em sua residência a ser 

providênciada pelo respectivo juízo, motivo pelo qual postergo sua análise 

para após sua realização. No que tange ao pleito de redução dos 

alimentos formulado pelo requerido, da análise dos autos demonstra-se a 

necessidade dos menores na ajuda paterna conforme analise liminar, não 

ficando demonstrado de forma satisfatória nos autos que o requerido não 

possui condições financeiras de supri-las nos esteio da determinação 

judicial, motivo pelo qual mantendo os alimentos fixados liminarmente. 

Ademais, do acervo probatório coligido até o presente momento, 

demonstra-se que o requerido não é pessoa de parcos recursos, motivo 

pelo qual indefiro o seu pedido da gratuidade judiciária. INTIMEM-SE ambas 

as partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015. 

Providencie-se o necessário para a realização do ato. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 281 Nr: 49-15.1997.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo Muchalak- Rep. Eunice Sofia 

Muchalak Bogus, Espólio de Angelina Sguario Muchalak- Rep. Eunice Sofia 

Muchalak Bogus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio dos Santos, SEBASTIÃO GOMES 

DA SILVA, JOSÉ FERNANDES DE SOUZA FILHO, VULGO "fERNANDO", 

EVAINE PEREIRA DA SILVA, Antonio Oliveira dos Santos, Espolio de José 

Honório Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Bogus - 

OAB:20408/PR, Jair de Alencar - OAB:2414-MS, João Augusto 

Capeletti - OAB:, Paulo César Hertt Grande - OAB:24270/PR, 

Rogério Bueno da Silva - OAB:25961/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 Intimar as partes para providenciar a custas para distribuição da Carta 

Precatória para cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 104103 Nr: 21-12.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Vistos etc.

Diante da petição à fl. 50, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL em favor do exequente, a quantia disponível às fls. 45/46, 

devendo o montante ser transferido para a conta bancaria: Banco do 

Brasil; Agência nº 2836-3; Conta Corrente nº 5.269-8; Titularidade 

Jucimara Mariano; CPF nº 836.030.771-72.

Após, colha-se manifestação do parquet.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 73023 Nr: 2672-22.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Lucio Santos Batista, Orlando Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA 

BONDESPACHO DO NASCIMENTO - OAB:16512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da manifestação do Estado de Mato Grosso, determino a intimação 

dos requerentes para manifestarem o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, com supedâneo no Provimento n. 68/2018 do Conselho 

Nacional de Justiça.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83415 Nr: 3796-06.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vantuir Francisco Batista Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE ambas as partes para fins e prazos 

do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.Providencie-se o necessário para a 

realização do ato.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78311 Nr: 1227-32.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudenice Martins Pereira, Alessandro Martins 

Pereira, Eliane Martins Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos etc.

Analisando os autos observo que a parte autora deixou de comprovar que 

esgotou os meios possíveis para localização da parte requerida, razão 

pela qual o indeferimento do pedido de citação por edital é medida que se 

impõe.

 Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - CITAÇÃO POR EDITAL - 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO - 

NULIDADE DO ATO PROCESSUAL - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO 

PROVIDO.

É nula a citação por edital quando não esgotados todos os meios de 

localização da parte requerida (art. 256, II, § 3º, do CPC/2015). (Ap 

135261/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

12/12/2017).

Ressalto, outrossim, que somente após ser comprovado que se 

esgotaram os meios de localização, autorizar-se-á a citação editalícia.

Diante disso, INDEFIRO o pedido retro, e determino a intimação da parte 

autora para apresentar o endereço da parte requerida no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59844 Nr: 2395-74.2013.811.0018

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Aparecido Guideli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Balbino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Flávio Marins - 

OAB:20055/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão retro, proceda-se com a citação da parte requerida 

para querendo oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a sua juntada, diga o autor no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70461 Nr: 1503-97.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliano Garutti de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Fumagalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA ZANIN - OAB:24478

 Vistos, etc.

 Recebo os embargos à execução para discussão, com atribuição de 

efeito suspensivo.

Em termos fáticos, a pretensão do embargante encontra-se amparada em 

documentos apresentados com a inicial, em fls. 24/69.

De outra parte, há noticia de que a execução encontra-se integralmente 

garantida por penhora, depósito ou caução (fls. 52/54).

Registre-se, contudo que a concessão, de efeito suspensivo não impede 

a realização de atos de substituição, reforço ou redução da penhora ou 

avaliação de bens.

Em termos de prosseguimento, intime-se o embargado na pessoa de seu 

patrono, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Oportunamente, tornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 42521 Nr: 2949-77.2011.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Artur Paliosa, Lorena Marques Paliosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odemar Luiz Consalter Schenatto, Angelo 

Versi Sequinel, Sedionil Bonan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ODEMAR LUIZ CONSALTER SCHENATTO, 

Cpf: 10620508191, Rg: 859.184, brasileiro(a), casado(a), industrial, 

atualmente em local incerto e não sabido ANGELO VERSI SEQUINEL, Cpf: 

14218631972, Rg: 930.660, brasileiro(a), casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido SEDIONIL BONAN, Cpf: 

21103615904, Rg: 1140.033, Filiação: João Bonan e Rosa Venossi Bonan, 

data de nascimento: 08/08/1955, brasileiro(a), natural de Marialva-PR, 

divorciado(a), pecuarista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistoa etc.Determino a citação, por edital, dos 

requeridos e confinantes que não foram citados pessoalmente.Após, a 

Fazenda Estadual.Por fim, ao MP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 23 de abril de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 58810 Nr: 1307-98.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGdS, DASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDREZA KELLY SCHIMIDT, Cpf: 

03456667205, Rg: 760896-0, Filiação: Rosangela Ribeiro e Alcino Almicar 

Schimidt, data de nascimento: 11/11/1994, brasileiro(a), natural de 

Juina-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 9681-9490. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro a petição de f. 43, determinando a 

citação por edital.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 23 de abril de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 43597 Nr: 708-96.2012.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSdSR, Wilma Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar da Luz Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILMAR DA LUZ RIBEIRO, Cpf: 

01329547101, Rg: 1464651-0, Filiação: João Ribeiro e de Terezinha de 

Jesus Ribeiro, data de nascimento: 05/10/1978, brasileiro(a), natural de 

Iretama-PR, convivente, operador de máquinas, Telefone (66) 9611-8964. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: D E S P A C H OPrimeiramente, efetue-se buscas nos 
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convênios firmados pela CGJ/MT, visando descortinar o endereço da parte 

requerida. Se for encontrado novo endereço do requerido, cite-se via 

oficial de justiça.Acaso encontrado endereço idêntico ao já infrutífero dos 

autos ou não encontrado nenhum endereço, desde já, defiro o pedido de f. 

50, item “4”. Dessa forma, deverá a parte requerida ser citada por edital 

para cientificá-lo quanto a dívida alimentar, conforme decisão de f. 29, 

atentando-se ao valor atualizado da dívida (f. 51).Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, abra-se vista à parte adversa para manifestação, 

por 15 (quinze) dias.Após, colha-se parecer Ministerial.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Resumo da Inicial: divida alimentar, cálculo atualizado R$ 5.155,11.

Juara, 07 de maio de 2018

Sueli Aparecida Mileski Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65208 Nr: 2427-45.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.M. Zarochinski Rodrigues - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 DESPACHO

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada intimada para apresentar as 

contrarrazões recursais manteve-se inerte, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60722 Nr: 3339-76.2013.811.0018

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilma Pais dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil/Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12208A

 DESPACHO

A parte requerida interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada já apresentou as contrarrazões 

recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32480 Nr: 536-62.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Euzenira Marçal da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta, EUZENIRA MARÇAL DA 

SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, qualificados 

nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devidos pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 164, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 100.377,10 (cem 

mil e trezentos e setenta e sete reais e dez centavos).

 A autarquia intimada, não impugnou os valores apresentados pugnando 

pela expedição de oficio para implantação do beneficio (f. 169-v).

Intimada para manifestar a parte autora requereu a homologação dos 

valores apresentados.

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte executada não impugnado os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela exequente nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33982 Nr: 1552-51.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonio Lima Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta, ANTONIO LIMA 

SANTANA, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devidos pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 150, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 89.717,55 

(oitenta e nove mil e setecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco 

centavos).

 A autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado, 

apresentando seus cálculos às f. 161, perfazendo um montante de R$ 

76.140,74 (setenta e seis mil e cento e quarenta reais e setenta e quatro 

centavos).

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela autarquia e pugna por sua homologação (f. 

168/169).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 110841 Nr: 3330-41.2018.811.0018
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 27156 Nr: 5133-45.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edevaldo Momesso Pires- ME, Edevaldo 

Momesso Pires, Larissa Ribeiro Galvão Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora do teor da r.decisão fl.63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87 Nr: 102-64.1995.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Prado Ruiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MS 19.645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 89841 Nr: 1563-02.2017.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Stocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide de Quadros Zuconelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:MT/17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:MT/11987, 

LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de reconsideração, tendo em vista que a audiência de 

justificação da posse visa apenas e tão somente municiar o magistrado de 

elementos fáticos necessários para o julgamento do pedido de liminar.

Não se trata de instrução do feito, mas simples colheita de prova da 

existência, ou não, dos requisitos necessários para o deferimento da 

tutela provisória vindicada.

A conclusão ora esposada é decorrente da interpretação do art. 562 do 

CPC, segundo o qual não sendo a hipótese de deferimento in initio litis do 

mandado liminar, o juiz "determinará que o autor justifique previamente o 

alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for 

designada".

Aguarde-se a realização da audiência de justificação designada.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99928 Nr: 6631-30.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juara Comercio de Combustiveis Ltda, Dirce 

Martins Bezerra, Orivaldo Nunes Bezerra, Cristhiane Martins Bezerra 

Bergo, Fernando Isidoro Bergo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono das partes acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 07/06/2018, às 08:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62963 Nr: 413-88.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roney Sandro Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Martins - OAB:84314/SP, 

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

 Diante das informações de cessão de credito (petitório de f. 81), 

determino a, INTIMAÇÃO da parte autora BANCO ITAU S/A., para que no 

prazo de 15 (quinze) dias manifeste acerca do alegado pela peticionante 

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

S/A, bem como para que comprove a notificação da parte Requerida, ora 

Devedora, quanto ao seu “novo” credor, conforme delineado no art. 290 

do Código Civil, eis que a razão de notificação de que trata o artigo tem o 

fito de evitar que o devedor, ignorante da cessão realizada, venha a ser 

novamente demandado pela dívida, quando paga ao antigo devedor, ou 

ainda que procure aquele para negociar seu débito.

 Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e volte-me 

concluso para deliberar.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39650 Nr: 111-64.2011.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:MT/12.406-A, Heiltor Evaristo Fabrício Costa - OAB:SP/23.569, 

Raphael Neves Costa - OAB:MS/12411-A, Ricardo Neves Costa - 

OAB:MT/12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório carta 

precatória para o devido cumprimento, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99928 Nr: 6631-30.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juara Comercio de Combustiveis Ltda, Dirce 
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Martins Bezerra, Orivaldo Nunes Bezerra, Cristhiane Martins Bezerra 

Bergo, Fernando Isidoro Bergo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono da parte autora acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 07/06/2018, às 08:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 37441 Nr: 1608-50.2010.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Juvenal dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdomiro Santos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que apresente em cartório o Sr. 

Manoel Juvenal dos Santos para que o mesmo assine o termo de 

compromisso, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 94280 Nr: 3850-35.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Romualdo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN (Departamento Estadual de Transito 

de MT.)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANT - OAB:14133/O

 DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64566 Nr: 1886-12.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Ricardo Tromboni, Eidi Pinto de Camargo 

Tromboni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Trombone, Elizabeth Fávaro, Joel 

Carlos Fávaro da Costa, Marco Aurélio da Costa Fávaro, Elizeth Francelino 

de Oliveira Fávaro, Eduardo Fávaro Trombone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar Patronos das Partes para que retirem em cartório carta precatoria 

para o devido cumprimento, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69261 Nr: 935-81.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Celso Stanczyk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S.A- Grupo 

Energisa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A, Ozana baptista 

Gusmão - OAB:3127-A

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE a pretensão autoral 

para CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 

58.031,53 (cinquenta e oito mil e trinta e um reais e cinquenta e três 

centavos), corrigida monetariamente a partir da data do desembolso, e 

acrescida de juros de mora de 12% ao ano, a partir da citação.Nos termos 

do art. 85 § 2º do CPC, CONDENO a requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando-se a 

natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e 

o interregno de tempo em que o processo tramitou.Julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Com o transito em julgado, remetam-se os autos auto arquivo com as 

baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 68616 Nr: 614-46.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Eletricas Matogrossense S.A- Grupo 

Energisa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

Murilo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A, Roberto C. 

Scacchetti de Castro - OAB:23294-SP

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo PROCEDENTE a pretensão autoral 

para CONDENAR a requerida a pagar as partes autoras a quantia de R$ 

38.185,51 (trinta e oito mil e cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e um 

centavos), corrigida monetariamente a partir da data do desembolso, e 

acrescida de juros de mora de 12% ao ano, a partir da citação.Nos termos 

do art. 85 § 2º do CPC, CONDENO a requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando-se a 

natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e 

o interregno de tempo em que o processo tramitou.Julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Com o transito em julgado, remetam-se os autos auto arquivo com as 

baixas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55723 Nr: 1941-31.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia de Fatima de Oliveira Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a 

manifestação, em punho, do INSS, às fl. 96 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106483 Nr: 1400-85.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Heitor de Arruda Frota - 

OAB:326668
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 29/06/2018, às 15:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103910 Nr: 8713-34.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Áster Máquinas e Soluções Integradas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 02/07/2018, às 15:00 

horas no CEJUSC. Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de 

depósito de diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105995 Nr: 1147-97.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pirovani Riva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 02/07/2018, às 13:00 

horas no CEJUSC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 105510 Nr: 880-28.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigues Silva & Araújo Ltda, Araujo & Araujo Ltda - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALLÉE S/A, Banco Safra S/A, Bradesco 

Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 03/07/2018, às 15:00 

horas no CEJUSC. Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de 

depósito de diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 103824 Nr: 8658-83.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tony Atacado e Distribuidora de Secos e Molhados- 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 03/07/2018, às 13:00 

horas no CEJUSC. Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de 

depósito de diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69764 Nr: 1171-33.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moip Pagamentos S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora para se manifestar sobre a juntada de peça pela parte 

embargada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79187 Nr: 1639-60.2016.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMVBR, ALVBR, ACVBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdDBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, AUTORIZO a expedição de alvará para 

venda de um bem móvel - caminhão, partindo do valor mínimo 

avaliado.Após, concretizada a venda DETERMINO que a inventariante 

informe a este Juízo o valor em que o caminhão foi vendido e comprove o 

depósito do valor remanescente na conta única do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso.Intime-se a autora para juntar aos autos certidão 

negativa da PGE, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, intime-se as 

Fazendas Municipal, Estadual e Nacional, para manifestar interesse nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias.Expeça-se o respectivo 

Alvará.INTIME-SE a inventariante.Ciência ao MPE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76975 Nr: 703-35.2016.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Altamir Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Garutti de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milena Rodrigues da Silva - 

OAB:15446MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de complemento de diligencia, conforme informado pela nobre 

Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36458 Nr: 624-66.2010.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Tolovi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Considerando que a publicação do despacho de 17/04/2018 

disponibilizada no DJEnº10242 não constou os patronos outorgados 

conforme procuração fl.213, renovo publicação do referido despacho 

para intimação dos nobres advogados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72371 Nr: 2395-06.2015.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bom Futuro Agricola Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros, Douglas Martin 

Paes de Barros, Mandala- Empreendimentos Imobiliarios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, Rodrigo Direne de Moraes - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B

 S E N T E N Ç A

Trata-se de ação de Manutenção de Posse c/c pedido liminar proposta por 

por Eraí Maggi Scheffer, Elusmar Maggi Scheffer, Fernando Maggi 

Scheffer e José Maria Bortoli em desfavor de Mandala Empreendimentos 

Imobiliários LTDA, Diego Martins Paes de Barros e Douglas Martins Paes 

de Barros, todos qualificados nos autos.

Aduz em suma a parte autora que, firmou contrato particular de parceria 

Agropecuária com os requeridos. Relatam que sem autorização os 

requeridos manejaram o gado apastado de propriedade dos requerentes 

na fazenda arrendada, gerando prejuízos aos requerentes.

A ação foi recebida às f. 53 e o pedido liminar deferido, a expedição de 

mandado de manutenção de posse em favor dos Autores, 

assegurando-lhes o fiel cumprimento do contrato, garantindo, ainda, o livre 

exercício da posse sobre os animais bovinos nas Fazendas Santo Antônio 

e Santo Antônio I, nos ditames expressos no instrumento contratual; e 

determinando a fixação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), limitado ao valor do contrato, caso sejam efetuados novos atos de 

turbação da posse.

Entre um ato e outro, fora designado audiência de instrução e julgamento 

para o feito, agendada para ocorrer na data de 10.05.2018.

Porém, na data de hoje (09.05.2018) as partes acostaram aos autos 

minuta de acordo entabulado por ambas, pugnando ao final por sua 

homologação.

Vieram os autos conclusos. Decido.

CANCELO A AUDIÊNCIA APRAZADA.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes Ref. 130), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado.

Após trânsito em julgado, AO ARQUIVO.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 110604 Nr: 3225-64.2018.811.0018

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Clube de Idosos Viva a Vida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO do respectivo ALVARÁ para realização de toda 

a programação do evento denominado “BAILE DAS MÃES” e JULGO 

EXTINTO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Esta concessão não isenta o requerente de 

responsabilização civil, penal e administrativa, inclusive por perturbação à 

ordem e sossego alheio.A AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES 

ACIMA ELENCADAS IMPLICARÁ EM REVOGAÇÃO DO ALVARÁ, BEM 

COMO APLICAÇÃO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS 

CABÍVEIS AOS RESPONSÁVEIS.NOTIFIQUE-SE o Conselho Tutelar, o 

Inspetor de Menores e a Polícia Militar para realizar FISCALIZAÇÃO no 

local acerca do cumprimento da Portaria n. 002/2018 da Infância e 

Juventude.Sirva a presente como ALVARÁ.CIÊNCIA ao Ministério Público e 

ao requerente. Não havendo outras ocorrências, ao ARQUIVO.P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67446 Nr: 3992-44.2014.811.0018

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Amadeu Dante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 Intimar o patrono da parte autora acerca da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO designada para o dia 28/06/2018, às 13:00 

horas no CEJUSC. Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de 

depósito de diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99928 Nr: 6631-30.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juara Comercio de Combustiveis Ltda, Dirce 

Martins Bezerra, Orivaldo Nunes Bezerra, Cristhiane Martins Bezerra 

Bergo, Fernando Isidoro Bergo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

pagamento de diligencia, para cumprimento do mandado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63646 Nr: 1047-84.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 DESPACHO

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada intimada para apresentar as 

contrarrazões recursais manteve-se inerte, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43724 Nr: 835-34.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giraldelli & Giraldelli Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVP Factoring Fomento Mercantil, Janio Viegas 

de Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9.141 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.
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INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35820 Nr: 3376-45.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Frizzera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta, NILTON FRIZZERA, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devidos pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 160, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 47.549,33 

(quarenta e sete mil e quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e três 

centavos).

 A autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado, 

apresentando seus cálculos às f. 175-v, perfazendo um montante de R$ 

36.097,02 (trinta e seis mil e noventa e sete reais e dois centavos).

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela autarquia e pugna por sua homologação (f. 

179).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 34525 Nr: 2099-91.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ricardo Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a capa dos autos.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26663 Nr: 4647-60.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Silva do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por MARIA DE LOURDES 

SILVA DO NASCIMENTOS em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, qualificados nos autos.

A parte exequente apresentou valores que entende ser devidos pelo INSS 

até a data de implantação de benefício, momento em que às f. 229, 

apresentou seus cálculos, perfazendo o montante de R$ 126.440,91 

(cento e vinte e seis mil e quatrocentos e quarenta reais e noventa e um 

centavos).

 A autarquia intimada, apresentou impugnação ao valor executado, 

apresentando seus cálculos às f. 252, perfazendo um montante de R$ 

21.926,45 (vinte e um mil e novecentos e vinte e seis reais e quarenta e 

cinco centavos).

Intimada para manifestar a parte autora informou que concorda com os 

cálculos apresentados pela autarquia e pugna por sua homologação (f. 

260/261).

Os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

Situando a questão, cuida-se de Cumprimento de Sentença nos próprios 

autos cuja tônica reside na apresentação dos valores que a parte autora 

entende serem devidos pela autarquia, no período que compreende entre 

o DIB (data de início do benefício) e a data de implantação do benefício.

Tendo a parte exequente concordado com os valores, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela Autarquia nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos.

Em seguida, expeça(m)-se Ofício (s) Requisitório (s) – RPV (s) - nos 

termos da Resolução PRESI-32/2017, do TRF-1ª, com as cautelas de estilo, 

requisitando o (s) pagamento (s) por meio do sistema eletrônico 

e-PrecWeb.

Após, a retirada do (s) alvará (s), intime-se a parte exequente para 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar acerca 

de eventual satisfação integral do crédito.

Com a satisfação, venham-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64854 Nr: 2127-83.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Brizolla de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada intimada para apresentar as 

contrarrazões recursais manteve-se inerte, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60473 Nr: 3082-51.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Israel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 DESPACHO

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada já apresentou as contrarrazões 

recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63198 Nr: 630-34.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Livrada Fernandes de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada intimada para apresentar as 

contrarrazões recursais manteve-se inerte, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63272 Nr: 706-58.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora Camargo Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada intimada para apresentar as 

contrarrazões recursais manteve-se inerte, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 26977 Nr: 4956-81.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elizabete Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da IMPUGNAÇÃO à execução apresentada pelo Executado.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

os autos conclusos.

Intime-se e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63281 Nr: 715-20.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inês Teresinha Schmoeler da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada intimada para apresentar as 

contrarrazões recursais manteve-se inerte, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61248 Nr: 3862-88.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giovanni Gouvea Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A, Monica Cristina Felizardo Vasconcelos - 

OAB:13.237-B/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64870 Nr: 2141-67.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleomildes dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada intimada para apresentar as 

contrarrazões recursais esta manteve-se inerte, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63253 Nr: 686-67.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mirian Matias Taborda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada intimada para apresentar as 

contrarrazões recursais manteve-se inerte, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36448 Nr: 614-22.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dailton Linhares Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 DESPACHO

A parte requerida interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada já apresentou as contrarrazões 

recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63769 Nr: 1150-91.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. A. de Queiroz-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 DESPACHO

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada intimada para apresentar as 

contrarrazões recursais manteve-se inerte, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40121 Nr: 577-58.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eber Paulo Alves Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Vilson Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Leonardo 

Fernandes Maciel Esteves - OAB:14.143, SilvioLuiz de Oliveira - 

OAB:3.546-A

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75597 Nr: 3951-43.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura de Souza Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Cuida-se de Ação Cautelar de exibição de Documentos c/c liquidação de 

sentença proposta por Laura de Souza Lourenço em face de Ympactus 

Comercial LTDA-ME, ambos qualificados nos autos.

 A liminar foi indeferida às f. 234, momento em que determinou-se 

comprovação da liquidação da sentença.

Adiante, a autora peticionou informando que não possui interesse na 

continuidade da demanda e pugnou pela desistência da ação.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, antes mesmo que ocorre a triangularização processual a 

parte autora declarou que não possui mais interesse no prosseguimento 

da presente demanda, sendo a extinção do feito medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 

485, VIII, do CPC.

Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios eis que não 

houve pretensão resistida da parte adversa.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60768 Nr: 3384-80.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença” proposta por MARIA DE LOURDES 

DA SILVA em face de Instituto acional de Seguro Social - INSS, ambos 

qualificados nos autos.

Ás f. 96/101 consta o respectivo alvará expedido com levantamento dos 

valores depositados em favor do patrono da parte exequente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:
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“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64906 Nr: 2177-12.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrea Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO JUNIOR 

GONÇALVES - OAB:8787

 DESPACHO

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada intimada para apresentar as 

contrarrazões recursais manteve-se inerte, ENCAMINHEM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63263 Nr: 696-14.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Abra-se vista a parte Apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ex vi artigo 1.010, §1º do CPC.

Após o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões de tudo 

certificando, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61576 Nr: 4204-02.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Polonia Ferneda Damin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

A parte requerida interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada já apresentou as contrarrazões 

recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61857 Nr: 4477-78.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto Jose Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Abra-se vista a parte Apelada para apresentar contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ex vi artigo 1.010, §1º do CPC.

Após o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões de tudo 

certificando, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74587 Nr: 3483-79.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Acolho a manifestação Ministerial de Ref: 34 e para tanto DETERMINO a 

intimação da parte autora para apresentar impugnação.

Após nova vista ao "parquet".

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63748 Nr: 1134-40.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Lisboa da Hora - EPP, Celso Ricardo Borba 

Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 DESPACHO

A parte requerida interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada já apresentou as contrarrazões 

recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62793 Nr: 244-04.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terra Networks Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coordenadoria Municipal de Defesa do 
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Consumidor - PROCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lygia Maria Moreno Molina - 

OAB:317.166/SP, Vitor Morais de Andrade - OAB:182.604/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos 

formulados, o que faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 

487, inciso I, do CPC.Condeno a parte requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.Após o transito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100870 Nr: 7175-18.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celio Antonio Rodrigues Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Cuida-se de Ação de Cobrança proposta Célio Antônio Rodrigues de 

Rezende em desfavor de Energisa Mato Grosso- Distribuidora de Energia 

S/A, ambos qualificados nos autos.

Em decisão de f. 234, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, 

momento em que determinou-se que a parte autora recolhesse as custas 

e taxas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimada para dar seguimento ao feito, em 09.11.2017, até a presente data 

não veio as autos manifestação da parte autora.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Havendo inércia da parte em promover a diligência, correto é o 

indeferimento da ação, com a consequente extinção da demanda sem 

análise do mérito.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do 

CPC.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101026 Nr: 7280-92.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Carlos de Lima, Veralba de Souza 

Ramos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Dunice Pereira Brito 

- OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco 

Bradesco S.A em desfavor de Vanderlei Carlos de Lima e Veralba de 

Souza Ramos de Lima, ambos qualificados nos autos.

A ação foi recebida às f. 36, momento em que determinou-se a citação da 

parte devedora para pagar o debito ou opor embargos.

Em seguida, às f. 49/52 a parte autora acostou aos autos acordo 

entabulado entre as partes, que pugnam pela sua homologação.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes (f. 49/52), para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e por consequência, SUSPENDO O 

PROCESSO até o cumprimento final da obrigação, com fundamento no art. 

487, III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme acordado.

Determino que seja oficiado o CRI de Juara-MT, para que proceda a 

averbação de penhora do imóvel dado em garantia, conforme dados do 

item “3” do referido acordo.

O processo ficará SUSPENSO, nos termos do artigo 922 do CPC, pelo 

prazo estabelecido no pacto para adimplemento da dívida, qual seja 

22.11.2019.

 Transcorrido o prazo, intime-se a parte para manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo o que de direito.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64669 Nr: 1964-06.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Silva - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 36/37 e remetam-se 

os autos AO ARQUIVO com as anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36090 Nr: 254-87.2010.811.0018

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair dos Santos de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Recebo o cumprimento de sentença em todos seus termos.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários advocatícios de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59539 Nr: 2060-55.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústrias Químicas Irajá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Molina Caetano Industria Comercio de Tintas 
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Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson José Caalbor Alves - 

OAB:86.705/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:

 DESPACHO

A parte requerida interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada já apresentou as contrarrazões 

recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 79985 Nr: 1975-64.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jarbas Lourenço Barella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Donizete Nogueira Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Jarbas 

Lourenço Barella em desfavor de Celso Donizete nogueira da Cunha, 

ambos qualificados nos autos.

A ação foi recebida às f. 29, momento em que determinou-se a citação da 

parte devedora para pagar o debito ou opor embargos.

Em seguida, às f. 70/71 a parte autora acostou aos autos comprovante de 

quitação do débito, pugnando pela extinção da ação.

Vieram os autos conclusos. Decido.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado, inclusive sendo os valores 

devidamente recebidos.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios eis que não 

houve pretensão resistida da parte adversa.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43287 Nr: 398-90.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimara Casagrande Brunetto, Ademir 

Antonio Brunetto, Jacir Montagna, Milton Heitor dos Santos, Loreni 

Batistella dos Santos, Cleudes Regina Bonamigo Montagna, Agricola 

Cachimbo Vale do Arinos Produtos Agropecuarios Ltda, Agricola 

Cachimbo Industrial Export, Import. Com de Cereais e Prod. Agríc. Ltda, 

Agricola Cachimbo Industrial Export, Import. Com de Cereais e Prod. Agríc. 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Alves Moreira da 

Silva - OAB:, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para retire em cartório carta precatória 

para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36491 Nr: 657-56.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Cassiano Ossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Bressan & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Corbelli Fernandes 

- OAB:104929/MG

 Intimar Patrono da parte autora para retire em cartório carta precatória 

para o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10080 Nr: 20-04.1993.811.0018

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Sirena, Valentim Sirena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Afonso de Albuquerque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO LIMA DO PRADO - 

OAB:4757, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elvira Afonso de 

Alburquerque - OAB:48.151 SP, Fernando jacob Filho - OAB:45.526 

SP, Joaquim Jair Ximenes Aguiar - OAB:1.121 DF

 Intimar os patronos das partes para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.565/566, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61694 Nr: 4317-53.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Fermino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, para manifestar quanto a juntada do 

laudo pericial fl.107/111, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão 

de fl.84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32443 Nr: 528-85.2009.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cezar Rizzato Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Requine Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Henrique Rodrigues 

Bassi - OAB:29666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Intimar o Dr. Mario Henrique Rodrigues Bassi, quanto ao desarquivamento 

dos autos, bem como para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77209 Nr: 792-58.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Leôncio dos Santos, Irene Romineli Batista, 

Aparecido Benedito da Silva, Claudemir José Guira, José Batista 

Gonçalves, Renato de Jesus Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Olavo Giraldes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiles Maria de Morais - 

OAB:16.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro a petição inicial nos termos do 

parágrafo único do artigo 321 do NCPC e por consequência julgo e declaro 

extinta a presente ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 
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485, I, do NCPC. Sem custas e honorários, arquive-se com as devidas 

anotações e baixas no relatório.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 110032 Nr: 3006-51.2018.811.0018

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: H.S DE ANDRADE –ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo da Infância e Juventude

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

Recentemente a portaria que regulamenta as regras para expedição de 

Alvará de Eventos no Município foi alterada (Portaria de n. 002/2018, de 24 

de abril de 2018), porém no tocante a documentação necessária para a 

expedição de alvará continua nos mesmos moldes da revogada Portaria n. 

02/2015.

Assim, compulsando os autos denoto que a parte autora acostou somente 

comprovação de contratação de segurança, documentos pessoais do 

proprietário e alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal, e 

não acostou os demais documentos necessários, como por exemplo 

alvará de vigilância sanitária, dentre outros.

Apresentou ainda, alvará de Corpo de Bombeiros que se encontra vencido 

desde 30.01.2018.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino a intimação da parte autora, 

para querendo, emende a inicial para fazer constar os documentos 

indispensáveis dispostos no artigo 18, incisos I à VII, da Portaria 

n.002/2018, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC.

Transcorrido o prazo, com ou sem a juntada dos documentos, colha-se 

novo parecer Ministerial.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 107135 Nr: 1701-32.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Marcos Sa de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18473-A, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste sobre a juntada de 

mandado bem como para que junte aos autos comprovante de depósito de 

complemento de diligencia conforme informado pela Oficial de Justiça, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70690 Nr: 1628-65.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIRANE FARIAS RABELO 

LEITÃO - OAB:28135

 Trata-se de exceção de pré-executividde que tem por finalidade a 

nulidade de execução fiscal oriunda de multa administrativa aplicada pelo 

PROCON de Juara, dívida está cobrada pela Fazenda Pública Municipal.

Aduziu que o fato que ensejou a aplicação das multa administrativa não 

era apto para gerar a referida punição. A decisão não teria observado 

corretamente o procedimento legal e as circunstâncias fáticas existentes, 

gerando a aplicação de multa desarrazoada. Que houve violação do 

princípio da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual existe 

excesso de execução.

Ainda, afirmou a inexistência de ofensa ao direito do consumidor e a 

impossibilidade de aplicação, pelo PROCON, da penalidade administrativa.

Pugnou, ao final, a declaração da nulidade da multa aplicada extinguindo a 

execução fiscal por ausência de lesão ao consumidor, e nulidade do título 

executado.

Com a inicial, juntou documentos às fls. 53/416.

Devidamente intimada, a Fazenda Pública Municipal apresentou 

impugnação aos embargos (f. 421/423)

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Da análise da pretensão e da decisão que culminou na aplicação da multa 

combatida, afere-se que o ato foi devidamente fundamentado, havendo a 

subsunção da conduta lesiva ao consumidor.

Outrossim, constato que na fase administrativa se respeitou o devido 

processo legal, eis que a parte foi notificada, foi possibilitada a defesa e a 

tentativa de acordo, bem como a possibilidade de interposição de recurso 

administrativos.

Ao contrário do alegado na inicial, as CDAs que fundamentam a execução 

em apenso não apresenta qualquer nulidade.

Consta das CDAs o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a 

forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei 

(art. 2º, § 5º, II da LEF), a origem, a natureza da dívida, a indicação de 

estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo 

fundamento legal e o termo inicial para o cálculo (inc. IV). Ademais “[...] 

ocasionais defeitos formais na Certidão da Dívida Ativa, que não 

comprometam o essencial do documento tributário, não a desvirtuam como 

título executivo”. (TJMG, AC 000.246.247-1/00, 1ª C. Cív., Rel. Des. Páris 

Peixoto Pena, J. 12.03.2002).

Ainda, não houve qualquer dificuldade para a defesa ou ofensa ao 

princípio do contraditório, porque as CDAs fornecem todos os elementos 

para compreender a pretensão da Fazenda Pública, permitindo pleno do 

direito de defesa, não existindo, outrossim, necessidade de apresentação 

de demonstrativo de débito na forma do artigo 798, I, “b” do NCPC, não 

exigido na legislação especial.

Presentes, portanto, a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade que 

se reveste as CDAs exequenda.

Com efeito, a parte embargante alega que não houve qualquer prática 

ilegal ou abusiva em relação ao consumidor que formulou a reclamação 

perante o PROCON, uma vez que não foram verificadas quaisquer 

irregularidades em seu proceder. Desta feita, não há se falar em violação 

às regras do CDC apta a justificar a aplicação de multa e, portanto, a 

subsistência do crédito em execução.

Considerando tais alegações, tem-se que referidas questões não poderão 

ser reapreciada por este Juízo, por se confundir com próprio mérito do ato 

administrativo, sob pena de evidente ofensa ao princípio constitucional da 

separação dos poderes, expresso no art. 2º, da Constituição Federal.

Tal princípio refere-se à impossibilidade do Poder Judiciário revisitar os 

fatos e fundamentos que ensejaram a decisão administrativa, sob pena de 

invadir o próprio mérito administrativo.

Impende asseverar, por oportuno, que somente é possível invadir o mérito 

administrativo em casos extremos, como na hipótese de teratologia e etc. 

Nesse sentido:

TJMG-0767754) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. SERVIÇOS 

DE TELEFONIA. PUBLICIDADE ENGANOSA. MULTA. AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. I. A multa aplicada pelo PROCON contra 

empresa prestadora de serviços de telefonia é legítima e decorre da 

apuração de prática abusiva, consubstanciada na veiculação de 

publicidade enganosa, havendo, assim, violação aos direitos básicos do 

consumidor, então dispostos no art. 6º, III; 30; 47 e 48, todos do CDC. II. 

Compete ao Poder Judiciário, quando provocado, verificar tão somente a 

eventual incompatibilidade do ato administrativo com a lei ou com a 

Constituição da República, sendo-lhe vedada a análise do mérito 

admin is t ra t i vo  p rop r iamente  d i t o .  (Ape lação  C íve l  n º 

0692381-83.2011.8.13.0024 (2), 7ª Câmara Cível do TJMG, Rel. 

Washington Ferreira. j. 22.03.2017, Publ. 27.03.2017).

Noutros termos, cabe ao Poder Judiciário o reexame do mérito do ato 

administrativo apenas no tocante à legalidade e legitimidade do 

procedimento e da pena aplicada.

Por legalidade, entende-se a conformidade do ato com a norma que o 

rege. Por legitimidade, entende-se a conformidade com os princípios 
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básicos da Administração Pública, em especial o do interesse público, da 

moralidade, da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de toda 

atividade pública.

Nessa seara, tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como 

ilegítimo o ato que viola a moral da instituição ou se desvia do interesse 

público para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos 

favoritos da Administração.

Portanto, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração em 

pronunciamentos que lhe são privativos, mas apenas dizer se ela agiu 

com observância da lei, dentro de sua competência. Frise-se que não lhe 

é permitido ir além do exame de legalidade para emitir um juízo de mérito 

sobre os atos da Administração.

Assim, com relação ao procedimento administrativo, cabe ao Poder 

Judiciário apenas analisar se as formalidades essenciais foram adotadas, 

se restou comprovada a materialidade dos fatos e se a pena imposta está 

prevista para o tipo de infração cometida, eis que tais requisitos são de 

caráter vinculado e não discricionário, seguindo o princípio da estrita 

legalidade.

No caso em comento, nota-se que o processo administrativo tramitou legal 

e regularmente, sendo assegurada à embargante a oportunidade de 

exercer o contraditório e a ampla defesa na oportunidade que a lei lhe 

reserva. É o que se observa da análise do procedimento acostados aos 

autos.

Ademais, a fundamentação da decisão administrativa, dá conta que o 

proceder da parte embargante revelou-se ilegal, porquanto entendeu que 

de fato houve violação da legislação consumerista em detrimento do 

consumidor hipossuficiente.

Significa dizer, por outro vértice, que não há ilegalidade alguma no 

proceder do PROCON que enseje o reconhecimento por este Juízo.

Destarte, conclui-se que não existindo qualquer nulidade na esfera 

administrativa, é defeso ao Judiciário rever deliberação de natureza 

meritória, já que o órgão administrativo tem poder discricionário condizente 

com os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, salvo 

quanto ao aspecto de legalidade formal do ato.

Neste sentido, ensina-nos Celso Antônio Bandeira de Mello que: ‘O campo 

de apreciação meramente subjetiva - seja por conter-se no interior das 

significações efetivamente possíveis de um conceito legal fluido e 

impreciso, seja por dizer com a simples conveniência ou oportunidade de 

um ato - permanece exclusivo do administrador e indevassável pelo juiz, 

sem o quê haveria substituição de um pelo outro, a dizer, invasão de 

funções que se poria às testilhas com o próprio princípio da independência 

dos Poderes, consagrado no art. 2º da Lei Maior’ ("Curso de direito 

administrativo", 19ª ed., Malheiros, 2005, pág. 922).”

 Isso significa que é pacífico o entendimento de que a atuação do 

Judiciário, em casos como o presente, limita-se à verificação da legalidade 

do ato administrativo impugnado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

PROCON. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÉRITO ADMINISTRATIVO. 

MANUTENÇÃO. 1. Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do 

órgão de defesa do consumidor pelo poder judiciário, exceto em caso de 

erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos 

atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à 

independência dos poderes. 2. Verificado que o procedimento 

administrativo para aplicação da multa respeitou as determinações do 

Decreto nº 2.181/97, que organiza o sistema nacional de defesa do 

consumidor, e o valor da multa imposta ao infrator observou os critérios do 

art. 57 do CDC, não há de se falar em anulação ou redução da sanção. 

Apelação desprovida. (TJRS; AC 0352185-39.2017.8.21.7000; Porto 

Alegre; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francesco Conti; Julg. 13/12/2017; 

DJERS 24/01/2018)

O colendo Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de 

asseverar que: “... A atuação do Poder Judiciário no controle do processo 

administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do 

procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo- lhe defesa 

qualquer incursão no mérito administrativo propriamente dito." 

(Reclamação em Mandado de Segurança n. 22.128/MT - 5ª Turma - 

Relatora: Min. Laurita Vaz - Julgado em 09.08.2007).

Frise-se, por oportuno, que ao Poder Judiciário compete apenas analisar a 

regularidade formal do procedimento adotado pelo PROCON para apreciar 

a reclamação formulada pelo usuário, a qual culminou na imposição de 

multa, não cabendo emitir juízo de valor a respeito dos motivos que 

levaram à aplicação da penalidade.

Não há, assim, nenhuma irregularidade no procedimento realizado pelo 

PROCON, inexistindo razão para a anulação da infração imposta à parte 

embargante.

E não se vislumbra no caso erro grosseiro ou ilegalidade no julgamento 

administrativo, pois presente a irregularidade apontada pelo consumidor, 

apreciada pelo órgão conforme o procedimento legal.

Assim, deve ser mantida a multa aplicada à parte embargante, em razão 

da presunção de legitimidade dos atos administrativos, e pela ausência de 

ilegalidade no procedimento administrativo realizado.

Alega, ainda, a desproporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON, 

assim como a ausência de sua fundamentação na dosimetria da pena.

No que tange a proporcionalidade, é válido destacar que o valor da multa 

está condizente com os requisitos estabelecidos no art. 57, do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, 

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o 

Fundo de que trata a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores 

cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção 

ao consumidor nos demais casos.

Quanto à graduação da pena de multa, ressalta-se que o órgão de 

proteção ao consumidor atendeu aos ditames do art. 26 do Decreto 

Federal n. 2.181/97, conforme fundamentação constante da referida 

decisão administrativa.

Verifica-se que houve menção do fundamento legal para a aplicação das 

penalidades, não havendo que se falar, portanto, em carência de 

fundamentação na dosimetria da pena.

Dessa forma, não havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade no valor da multa, nem mesmo ausência de 

fundamentação, estes argumentos também não merecem prosperar, 

merecendo o prosseguimento da execução fiscal.

 Portanto, a improcedência do pedido, neste aspecto, é medida que se 

impõe.

III - DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos 

formulados, mantendo a higidez da CDA, o que faço com RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de condenar os excipientes/executados no pagamento de custas e 

honorários por serem incabíveis na espécie.

Translade-se cópia desta sentença nos autos de execução, e, 

oportunamente, arquivem-se estes autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 65343 Nr: 2530-52.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sthefany Aline Pinheiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Ante o exposto, OPINO seja JULGADA EXTINTA a PUNIBILIDADE de 

STHEFANY ALINE PINHEIRO DA SILVA, com fundamento no inciso IV do 

art. 107 do CP, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva propriamente dita.Após o trânsito em julgado, proceda-se às 

necessárias comunicações, baixas e anotações, e após, 

arquive-se.Dispensada a intimação pessoal da ré, devendo a ciência ser 

dada ao seu advogado constituído nos autos, não havendo a ela qualquer 

prejuízo. CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE os arts. 965, inciso VI 

e 966 da CNGC.Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. 

Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.Juara MT, 20 de 

março de 2018.FABRICIO TSUJI ISHIKIJuiz Leigomat. 31010

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 98523 Nr: 5897-79.2017.811.0018
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 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andyra Piovezan Moreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA QUESSADA MILAN - 

OAB:7131

 PROJETO DE SENTENÇA

PROCESSO N. 5897-79.2017.811.0018 – Código Apolo 98523

Autor(a) do fato: Andyra Piovesan Moreira de Souza

Vítima(s): Kamilla Vilela

Vistos etc.,

Dispensado o relatório, conforme artigo 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

 Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado em face da 

Autora do fato visando apurar a prática, em tese, do crime de difamação, 

previsto nos art. 139 do Código Penal.

Às fl. 33, o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade da 

mesma, caso não houvesse composição civil, nem fosse promovida a 

ação penal privada no prazo decadencial de seis meses a contar do 

conhecimento da autoria do delito, o que foi certificado às fl. 35.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Eis o resumo do necessário, fundamento e decido.

Considerando que os fatos ocorreram em 01/09/2017, e o prazo para 

ajuizar a competente ação é de seis meses, conforme art. 38 CPP, tem-se 

que a decadência operou-se em 01/02/2018.

Ante o exposto, OPINO seja JULGADA EXTINTA a PUNIBILIDADE de 

ANDYRA PIOVESAN MOREIRA DE SOUZA, com fundamento no inciso IV 

do art. 107 do CP.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às necessárias comunicações, 

baixas e anotações, e após, arquive-se.

Dispensada a intimação pessoal da autora do fato, devendo a ciência ser 

dada a seu advogado constituído nos autos, não havendo a ela qualquer 

prejuízo.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE os arts. 965, inciso VI e 966 da CNGC.

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Criminal de Juara MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

P.R.I.C.

Juara MT, 20 de março de 2018.

FABRICIO TSUJI ISHIKI

Juiz Leigo

Mat. 31010

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 76571 Nr: 502-43.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney da Silva, Carlos Alexsander de 

Carvalho Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, JORGE BALBINO DA SILVA - OAB:3063, LINDAMIR 

MACEDO DE PAIVA - OAB:16164

 Vistos etc,

Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requer diligências (art. 

422 do CPP).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 69150 Nr: 871-71.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da decisão proferida no expediente nº. 

0030484-88.2018.811.0000, no qual foi deferido o afastamento deste 

magistrado pelo período de 25 a 28 de abril de 2018, redesigno a presente 

audiência para o dia 28 de junho de 2018, às 14h00min.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 76704 Nr: 579-52.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neri de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da decisão proferida no expediente nº. 

0030484-88.2018.811.0000, no qual foi deferido o afastamento deste 

magistrado pelo período de 25 a 28 de abril de 2018, redesigno a presente 

audiência para o dia 29 de junho de 2018, às 15h00min.

 Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 75346 Nr: 3831-97.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudir Barboza da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:9821-A

 Vistos.

Considerando a manifestação Ministerial, declaro encerrada a fase 

instrutória, ante a manifesta desnecessidade da oitiva das testemunhas 

citas. (ref. 101).

Abra-se vista ao Ministério Público para apresentar memoriais, no prazo 

legal.

 Após, intime-se o advogado de defesa, para que apresente suas 

derradeiras alegações, também no prazo legal.

 Devidamente apresentadas, remeta-se o feito concluso para sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 92612 Nr: 2962-66.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Bauer Scheffer, Joelto Scheffer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos.

 Ciente da distribuição do pedido de restituição (ref. 50).

 Intimem-se os advogados peticionantes da ref. 44 para que juntem aos 

autos, no prazo de cinco dias, documento que comprove a renúncia do 

mandato.

Sem prejuízo, intime-se o réu para, querendo, constituir novo patrono.

 No mais, aguarde-se a realização da audiência designada.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 69040 Nr: 786-85.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Zumba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 Reiterar intimação da defesa do réu para apresentar razões ao recurso 

interposto, eis que já devidamente intimada para tanto em 20/04/2018, por 

DJE, tendo permanecido inerte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 90902 Nr: 2105-20.2017.811.0018

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tobias Piva - OAB:20730/O

 Cód. 90902

Vistos.

 Considerando o teor do Laudo de Estudo Psicossocial, verifica-se que, 

ante a complexidade e as cautelas que o caso requer, necessário se faz 

a realização do mesmo estudo com o pai dos menores, na cidade de Alta 

Floresta/MT, observando-se o endereço informado.

Sendo assim, expeça-se carta precatória à Comarca sobredita, a fim de 

que seja realizado o estudo psicossocial com o genitor dos menores, Sr. 

Cleverson Dante Vieira, no prazo de 15 dias.

No mais, compulsando o sistema APOLO, denota-se que não há 

procedimento investigatório distribuído, para apuração da susposta prática 

do delito de estupro de vulnerável.

Desta forma, oficie-se a D. Autoridade Policial para que informe se foi 

instaurado inquérito para apuração dos fatos ou, em caso negativo, 

proceda o necessário, pois o presente feito é apenas uma medida 

acautelatória, a qual não admite dilação probatória que o caso necessita.

Impende destacar que por ser procedimento cautelar, as medidas aqui 

concedidas não podem permancer ad eternum, sendo estritamente 

necessário que sejam conferidas medidas na esfera cível ou mesmo na 

eventual ação penal proposta em desfavor do representado.

 Após a juntada do Laudo, abram-se vistas às partes para se 

manifestarem.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Juara/MT, 08 de maio de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 76629 Nr: 543-10.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Jhony Ferreira Nogueira, Leandro 

Ferreira Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 Vistos.

Considerando a readequação da pena, a qual ficou fixada em 1 ano e 08 

meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, pelo 

comentimento do crime previsto no art. 33, §4º da Lei 11343/06, DEFIRO o 

pedido da defesa, e determino a retirada da tornozeleira eletrônica dos 

réus, somente no que tange à este feito.

 Caso estejam utilizando tornozeleira por força de outra decisão, desde já 

salienta-se que não será o caso de retirada desta.

Expeça-se a guia definitiva dos acusados e, por conseguinte, formalize o 

executivo de pena, a fim de que se inicie o cumprimento da reprimenda.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67792 Nr: 190-04.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Mascarós Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos.

 Ciente da distribuição do pedido de restituição (ref. 92).

 No mais, aguarde-se a realização da audiência designada.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 69150 Nr: 871-71.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Promovo a intimação do advogado do réu, para se manifestar no prazo 

legal, sobre o endereço das testemunhas: Pedro Francisco Ribeiro e Keila 

Ferreira Nunes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68628 Nr: 626-60.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Santos Merissiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

condenar o réu FERNANDO SANTOS MERESSIANO pela prática do delito 

de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da lei 10.826/03); [...] Condeno, 

portanto, o réu Fernando Santos Meressiano a 2 (dois) anos de reclusão, 

em regime aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal e, ainda, 

ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos. [...] Condeno o réu em custas 

processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.Nos 

termos do artigo 336 do Código de Processo Penal o valor da fiança 

prestada pelo acusado deverá ser utilizado para pagamento das custas 

processuais. O restante do valor, caso houver, deverá ser recolhido ao 

Fundo Penitenciário conforme determina o artigo 978 § 1º do 

CNGC.Declaro o perdimento da arma e munições em favor da União, o que 

faço com base no art. 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.Certificado 

que for o trânsito em julgado: comunique-se ao TRE/MT e ao IICC; anote-se 

junto ao Cartório Distribuidor; expeça-se Guia de Execução; procedam às 

baixas e anotações de estilo, arquive-se em definitivo.Ciência ao 

Representante do Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67296 Nr: 3903-21.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Aleixo de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos em correição

Recebo o recurso interposto pelo Ministério Público nos efeitos devolutivo 

e suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal).

Tendo em vista a apresentação das razões recursais, intime-se, a defesa 

para apresentar suas contrarrazões, no prazo de oito dias (CPP art. 600).

 Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, no prazo de cinco dias (art. 601, caput, do CPP).
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Intime-se o acusado da sentença.

Cumpra-se.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001038-79.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

F. R. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLENE FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0018730A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA NA PESSOA DO ADVOGADO(A) PARA 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 18278 Nr: 3370-27.2003.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Processo n°: 3370-27.2003.811.0025 (Código nº: 18278)

EMBARGANTE: João Barbosa dos Santos

EMBARGADO: Gleida Mariza Costa

EMBARGOS DE TERCEIRO

VISTOS.

Conforme se infere da certidão de fls. 429, as partes foram cientificadas 

sobre retorno do feito da instância recursal e intimadas para se 

manifestarem sobre eventual cumprimento de sentença, todavia, 

quedaram-se inertes.

Nesses moldes, determino a remessa dos autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento para providências necessárias quanto ao recolhimento de 

eventuais custas remanescentes e posterior arquivamento definitivo do 

feito, com as baixas e registros cabíveis.

Cumpra-se expedindo o necessário, inclusive com o desapensamento dos 

feitos, registrando tal diligência no sistema Apolo.

Às providências.

Juína/MT, 10 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 18390 Nr: 3762-64.2003.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA JACINTO DE SOUZA, ERONDINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Processo n°: 3762-64.2003.811.0025 (Código nº: 18390)

EMBARGANTE: Dilma Jacinto de Souza e outro

EMBARGADO: Gleida Mariza Costa

EMBARGOS DE TERCEIRO

VISTOS.

Conforme se infere da certidão de fls. 434, as partes foram cientificadas 

sobre retorno do feito da instância recursal e intimadas para se 

manifestarem sobre eventual cumprimento de sentença, todavia, 

quedaram-se inertes.

Nesses moldes, determino a remessa dos autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento para providências necessárias quanto ao recolhimento de 

eventuais custas remanescentes e posterior arquivamento definitivo do 

feito, com as baixas e registros cabíveis.

Cumpra-se expedindo o necessário, inclusive com o desapensamento dos 

feitos, registrando tal diligência no sistema Apolo.

Às providências.

Juína/MT, 10 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 29417 Nr: 1228-79.2005.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA JACINTO DE SOUZA, ERONDINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Processo n°: 1228-79.2005.811.0025 (Código nº: 29417)

EMBARGANTE: Dilma Jacinto de Souza e outro

EMBARGADO: Gleida Mariza Costa

EMBARGOS DE TERCEIRO

VISTOS.

Conforme se infere da certidão de fls. 687, as partes foram cientificadas 

sobre retorno do feito da instância recursal e intimadas para se 

manifestarem sobre eventual cumprimento de sentença, todavia, 

quedaram-se inertes.

Nesses moldes, determino a remessa dos autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento para providências necessárias quanto ao recolhimento de 

eventuais custas remanescentes e posterior arquivamento definitivo do 

feito, com as baixas e registros cabíveis.

Cumpra-se expedindo o necessário, inclusive com o desapensamento dos 

feitos, registrando tal diligência no sistema Apolo.

Às providências.

Juína/MT, 10 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 15129 Nr: 610-08.2003.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARISA KUSLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 Autos n°: 610-08.2003.811.0025 – Cód. 15129

EXEQUENTE: Banco Volkswagen s/a

EXECUTADO: Eliane Marisa Kusler

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 
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normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Providências necessárias.

Juína/MT, 9 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 30199 Nr: 1825-48.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Autos n°: 1825-48.2005.811.0025 – Cód. 30199

EXEQUENTE: Selma Pinto de Arruda Guimarães

 EXECUTADO: Maria Cristina da Silva

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 VISTOS.

Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes aos executados e que se encontrem depositados/aplicados 

em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

 Caso sendo infrutífera a penhora realizada, expeça-se ofício ao Instituto 

de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, 

solicitando informações sobre a existência de semoventes registrados em 

nome do devedor e, em caso positivo, informe a quantidade, raça, 

espécies de semoventes e em qual região, fazenda ou comarca se 

localizam, no prazo de 05 dias, sob pena de incorrer às penas do crime de 

desobediência.

Com a resposta do ofício, intime-se o credor para se manifestar, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção.

Providências necessárias.

Juína/MT, 9 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 3086 Nr: 5471-03.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA DA SILVA, JOSÉ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRÁCELIA PEREIRA DE ARRUDA, BRUNO 

MEURER, JOÃO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Autos nº 5471-03.2004.811.0025 (Cód. 3086)

EXEQUENTE: Joaquim Ferreira da Silva e outro

 REQUERIDO: Bruno Meurer e outros

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de manifestação, vertida contra ação de cumprimento de 

sentença proposta por Joaquim Ferreira da Silva e outro pela alegada 

inadimplência do devedor para com o título judicial.

A defesa foi proposta por advogada dativa, constituída para representar 

os réus revéis, que à mingua de maiores informações, procedeu defesa 

por negativa geral, sem se ater a questões específicas da cobrança.

O exequente, também de modo lacônico, rechaçou as matérias 

sufragadas genericamente na defesa e requereu o prosseguimento da 

execução com a realização de penhora online, via Bacenjud, na conta do 

executado.

É o que cabia relatar.

DECIDO

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria suscitada na defesa é, 

claramente, pro forma, somente como manifestação do direito de 

contraditório dos revéis, mas não traz qualquer oposição ou resistência à 

pretensão executória, razão porque, a solução da quaestio é de singela 

complexidade.

Dessarte, não havendo motivos a inquinar a presunção de legalidade que 

advém do título, indefiro os pedidos constantes na petição de fls. 293/295 

e, por consequência, havendo renitência do devedor em pagar ou garantir 

a dívida em discussão DEFIRO o pedido retro e determino o bloqueio e 

constrição de valores/créditos pertencentes aos executados que se 

encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema 

BACENJUD, observando-se as normas esculpidas na CNGC para essa 

espécie de penhora judicial.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, EXPEÇA-SE mandado de 

intimação do devedor.

E sendo infrutífera a penhora realizada, INTIME-SE o Exequente para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 9 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103812 Nr: 4348-18.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECP, JDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS. Compulsando os autos, verifico que o pedido de penhora de 

ativos financeiros em nome do executado não foi analisado, assim, 

considerando que tal medida é manifestamente mais eficaz à satisfação 

da obrigação, que o devedor é renitente em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, previamente à tentativa de penhora de bens, penhora defiro o 

pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos pertencente ao 

executado e que se encontrem depositados/aplicados em instituições 

financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as normas esculpidas 

na CNGC para essa espécie de penhora judicial.Sendo exitosa a tentativa 

de constrição, expeça-se mandado de intimação do devedor.Em sendo 

infrutífera, defiro desde já a realização de pesquisa por meio do sistema 

RENAJUD, na tentativa de localizar veículos em nome do executado e que 

não possuam restrições de qualquer natureza.Ainda, defiro o pedido 

formulado pela exequente para pesquisa de possíveis registros de 

vínculos empregatícios do executado no banco de dados do Ministério do 

Trabalho e Emprego, cuja medida deverá ser realizada por meio do sistema 

CAGED.Caso a pesquisa indique que o executado possui vinculo 

empregatício, nos termos do que preconiza o artigo 529 do CPC, determino 

a expedição de ofício ao empregador para que proceda ao desconto da 

pensão alimentícia estipulada no acordo firmado entre as partes (fls. 27), a 

partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do 

protocolo do ofício, sob pena de crime de desobediência.Saliento, 

outrossim, que os valores descontados deverão ser depositados 

mensalmente na conta de titularidade da genitora da exequente, indicada 

às fls. 27.Sem prejuízo, nos termos do art. 528, §1º, do CPC, determino a 

expedição de certidão de protesto do pronunciamento judicial a fim de que 

sejam promovidas as anotações pertinentes em nome do 

executado.Cumpridas as determinações anteriores, abra-se vista ao 

exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 107379 Nr: 1300-17.2015.811.0025
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE FERREIRA CABRAL ME, LEIDIANE 

FERREIRA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1300-17.2015.811.0025 (Cód. 107379)

EXEQUENTE: Banco Bradesco s/a

EXECUTADO: Leidiane Ferreira Cabral Me e outro

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

 Tendo em vista que a citação por edital deve ser excepcional e admitida 

apenas quando não tiver sido possível outra forma de citação da parte.

 Indefiro o pedido retro, bem como determino a pesquisa do endereço 

atualizado da executada por meio dos sistemas INFOSEG, SIEL e 

BACENJUD.

 Restando infrutíferas as diligências, manifeste-se o exequente no prazo 

de 05 dias.

 Às providências.

Juína/MT, 9 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104926 Nr: 4974-37.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAILDA CAMILO DE CARVALHO MELO, 

IZAILDA CAMILO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4974-37.2014.811.0025 (Cód. 104926)

EXEQUENTE: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do 

Vale do Juruena

EXECUTADO: Izailda Camilo de Carvalho Melo e outro

 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 VISTOS.

Considerando que as diligências realizadas para localizar a executada 

restaram infrutíferas, defiro o pedido para requisição de informações 

sobre seu endereço atualizado por meio dos sistemas INFOSEG e SIEL.

 Restando infrutíferas as diligências, manifeste-se o exequente no prazo 

de 05 dias.

 Às providências.

Juína/MT, 9 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105329 Nr: 246-16.2015.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Angelo De Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 246-16.2015.811.0025 (Cód. 105329)

EXEQUENTE: Yamaha Administradora de Consórcio Ltda

EXECUTADO: Francisco Angelo de Souza

 BUSCA E APREENSÃO

 VISTOS.

Considerando que as diligências realizadas para localizar o requerido 

restaram infrutíferas, defiro o pedido para requisição de informações 

sobre seu endereço atualizado por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD 

e BACENJUD.

 Restando infrutíferas as diligências, manifeste-se o exequente no prazo 

de 05 dias.

 Às providências.

Juína/MT, 9 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55926 Nr: 2207-65.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098/MT, Cleber JR. Stiegemeier - OAB:10.291-A, FABIOLA C 

DE NORONHA SAMPAIO - OAB:4.997-MT, TABAJARA AGUILAR 

PRAEIRO ALVES - OAB:18.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSSON PEREIRA PINTO - 

OAB:OAB/SP 58.078, MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:203315/SP

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES a pretensão monitória e os embargos 

opostos ao mandado inicial, bem como JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

cominatório de obrigação de fazer cumulado com depósito consignatório, 

nos moldes da fundamentação supra, para:(i)determinar a constituição, de 

pleno direito, do título executivo judicial (artigo 702, § 8º do NCPC), após a 

apuração, em sede de liquidação por simples cálculos, do montante 

correto da obrigação, de conformidade com os valores da arroba do boi 

indicados na tabela acima apresentada;(ii)encontrado o valor corretamente 

devido, sobre esse montante acresça-se juros de mora, de 1% ao mês, 

mais correção monetária, ambos incidentes desde o vencimento de cada 

obrigação, por se tratar de mora ex re;(iii)Do montante atualizado do 

crédito deverá ser descontado o valor depositado judicialmente, que 

também deverá ser devidamente corrigido;(iv)Realizado o depósito do 

valor devido atinente às prestações contratuais inadimplidas, deverá a 

promitente vendedora, nos moldes do avençado na cláusula 2ª do pacto 

de compra e venda, proceder com a entrega da escritura de propriedade 

em favor do comprador, inclusive obrigando-se com as eventuais 

exigências cartoriais para lavratura da transferência de propriedade 

(especialmente o georreferenciamento), salvo, evidentemente, os custos 

da operação, que são devidos nos termos da lei e na fora como 

contratada. Em caso de omissão quanto à obrigação de fazer, fixo como 

astreintes o valor correspondente a 1% do total do crédito devido à 

autora, que será devido diariamente a partir da intimação para proceder 

com a execução da obligatio;(v)Abata-se, ainda, do crédito da autora o 

valor (devidamente atualizado), das despesas comprovadamente 

suportadas pelo comprador quanto à confecção da estrada de acesso ao 

imóvel, cuja obrigação foi prometida pelo procurador da 

vendedora;(vi)Promovida a liquidação correta do crédito monitório, 

proceda-se a liberação do alvará judicial em favor da promitente 

vendedora, prosseguindo-se a execução pelo saldo remanescente...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 56710 Nr: 2995-79.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SERGIO DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSSON PEREIRA PINTO - 

OAB:OAB/SP 58.078, MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:203315/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098/MT, Cleber JR. Stiegemeier - OAB:10.291-A, PAMELA 

NATALIA MARTINS - OAB:13864, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/MT, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17538/O

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES a pretensão monitória e os 

embargos opostos ao mandado inicial, bem como JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido cominatório de obrigação de fazer cumulado com depósito 

consignatório, nos moldes da fundamentação supra, para:(i)determinar a 

constituição, de pleno direito, do título executivo judicial (artigo 702, § 8º do 
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NCPC), após a apuração, em sede de liquidação por simples cálculos, do 

montante correto da obrigação, de conformidade com os valores da 

arroba do boi indicados na tabela acima apresentada;(ii)encontrado o valor 

corretamente devido, sobre esse montante acresça-se juros de mora, de 

1% ao mês, mais correção monetária, ambos incidentes desde o 

vencimento de cada obrigação, por se tratar de mora ex re;(iii)Do montante 

atualizado do crédito deverá ser descontado o valor depositado 

judicialmente, que também deverá ser devidamente corrigido;(iv)Realizado 

o depósito do valor devido atinente às prestações contratuais 

inadimplidas, deverá a promitente vendedora, nos moldes do avençado na 

cláusula 2ª do pacto de compra e venda, proceder com a entrega da 

escritura de propriedade em favor do comprador, inclusive obrigando-se 

com as eventuais exigências cartoriais para lavratura da transferência de 

propriedade (especialmente o georreferenciamento), salvo, 

evidentemente, os custos da operação, que são devidos nos termos da lei 

e na fora como contratada. Em caso de omissão quanto à obrigação de 

fazer, fixo como astreintes o valor correspondente a 1% do total do 

crédito devido à autora, que será devido diariamente a partir da intimação 

para proceder com a execução da obligatio;(v)Abata-se, ainda, do crédito 

da autora o valor (devidamente atualizado), das despesas 

comprovadamente suportadas pelo comprador quanto à confecção da 

estrada de acesso ao imóvel, cuja obrigação foi prometida pelo procurador 

da vendedora;(vi)Promovida a liquidação correta do crédito monitório, 

proceda-se a liberação do alvará judicial em favor da promitente 

vendedora, prosseguindo-se a execução pelo saldo remanescente...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 29416 Nr: 1226-12.2005.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Processo n°: 1226-12.2005.811.0025 (Código nº: 29416)

EMBARGANTE: João Barbosa dos Santos

EMBARGADO: Gleida Mariza Costa

EMBARGOS DE TERCEIRO

VISTOS.

Conforme se infere da certidão de fls. 654, as partes foram cientificadas 

sobre retorno do feito da instância recursal e intimadas para se 

manifestarem sobre eventual cumprimento de sentença, todavia, 

quedaram-se inertes.

Nesses moldes, determino a remessa dos autos à Central de Arrecadação 

e Arquivamento para providências necessárias quanto ao recolhimento de 

eventuais custas remanescentes e posterior arquivamento definitivo do 

feito, com as baixas e registros cabíveis.

Cumpra-se expedindo o necessário, inclusive com o desapensamento dos 

feitos, registrando tal diligência no sistema Apolo.

Às providências.

Juína/MT, 10 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 128944 Nr: 1882-46.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAIR DA SILVA MOLINA, ANGELINA FERREIRA 

GRAPIUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011/MT

 Desse modo, forte naquilo que restou decidido no acórdão exarado no 

Recurso de Agravo Regimental n. 1004959-24.2017.8.11.0000, pela 2ª 

Câmara de Direito Privado do Egrégio Sodalício Estadual, não estando 

presentes as condições especificas da ação de embargos de terceiro, na 

hipótese, JULGO EXTINTA a pretensão exordial, com fulcro no art. 485, VI, 

do NCPC.Custas pelos autores, dispensados do recolhimento ante a 

concessão da gratuidade judiciária.Fixo honorários advocatícios em favor 

do patrono da embargada, calculados sobre 10% do valor atualizado da 

causa, suspensa a cobrança pelo prazo de 5 anos, salvo se comprovada 

a alteração no status econômico dos condenados (art. 98, § 3ºdo 

NCPC).Transitada em julgado, arquive-se.Às providências.Juína/MT, 9 de 

maio abril de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137840 Nr: 1835-38.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CURTUME CUBATÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO RS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO FONTANA 

BRAGAGNOLLO - OAB:OAB/SP 346.154, MATHEUS ERENO ANTONIOL - 

OAB:OAB/SP 328.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 40,00 (QUARENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO NO(S) 

BAIRRO(S) LINHA 06 - ZONA RURAL, REFERENTE À CARTA PRECATÓRIA 

EXTRAÍDA DOS AUTOS DE ORIGEM Nº 1008985-08.2018.8.26.0196, DA 5ª 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE FRANCA-SP. OUTROSSIM, INFORMAMOS 

QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO 

SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO 

Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137168 Nr: 1336-54.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILENE MARIA SKORA - 

OAB:OAB/PR 18.312, MARIA ELZI DE MATTOS TEIXEIRA BANZZATTO 

- OAB:OAB/PR 11.721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA À FL. 24, DA CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA 

DOS AUTOS DE ORIGEM Nº 0008162-83.2017.8.16.0028, DA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE COLOMBO-PR, COMARCA DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO REGIONAL DE COLOMBO-PR.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000595-31.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA APARECIDA BARBOSA IUNG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON IUNG (RÉU)

 

Intime-se a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, requerer o que 

entender por direito, de acordo com despacho de Id. 10425579. Helena 

dos Santos Souza Gestora Judiciária em Substituição Portaria nº 46/2018

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000591-91.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO BACH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PRENOROESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA. - EPP 

(RÉU)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, expedindo matéria para a 

imprensa com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da parte autora 

para, no prazo legal, promover o pagamento de diligência, conforme 

Provimento nº 07/21017 -CGJ. Helena dos Santos Souza Gestora 

Judiciária em Substituição Portaria nº 46/2018

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000483-28.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a 

condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência judiciária gratuita, de acordo com despacho de Id.13027727 

destes autos. Helena dos Santos Souza Gestora Judiciária em 

Substituição Portaria nº 46/2018

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 125289 Nr: 4571-97.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4571-97.2016.811.0025

Código 125289

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca da certidão retro.

 Intimem-se.

Juína/MT, 04 de maio de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 93147 Nr: 1271-35.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

(COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 15318-A, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-A, JOSÉ OSVALDO LEITE PREREIRA - OAB:OAB/MT 3418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:OAB/MT12089-A

 "DESPACHO Vistos em correição. 1. Defiro o pedido de desarquivamento 

dos autos, conforme requerido à fl.260.2. Cumprida a finalidade, 

arquive-se. Às providências. Juína/MT, 23 de março de 2018. RAUL LARA 

LEITE Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 29906 Nr: 1576-97.2005.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJES - ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR 

DO VALE DO JURUENA, CLODIS ANTONIO MENEGAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPEED CONNECTION DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT, RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0041

 INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO DA AÇÃO, CONFORME DECISÃO PROFERIDA À FL. 214.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 84451 Nr: 4859-21.2011.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENILSO BATISTA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO DA AÇÃO, CONFORME DECISÃO DE FL. 184.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 109824 Nr: 2492-82.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Processo nº 2492-82.2015.811.0025

Código 109824

Vistos etc.

Em que pese a alegada condição de enfermo em tratamento médico fora 

desta Comarca, não há nos autos qualquer documento hábil a justificar o 

pedido de dilação de prazo em questão, motivo pelo qual o mesmo não 

merece guarida.

Ademais, o aludido pedido acarretaria verdadeiro prejuízo para ambas as 

partes, em razão da indisponibilidade de datas na pauta de agendamento 

de audiências, haja vista o notório acúmulo de serviços por parte desse 

Magistrado, o qual fora designado para jurisdicionar cumulativamente 

nesta Comarca.

Noutro viés, são deveres das partes comunicar ao juízo a eventual 

mudança, temporária ou definitiva, de seu endereço residencial, nos 

termos do art. 77, inciso V, do CPC, o que não ocorreu.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido retro.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 04 de maio de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 118820 Nr: 730-94.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONNI MARCIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 
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OAB:19.077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - OAB:17609/O, 

JEFFERSON WEISS - OAB:17628/O, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18.714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10 

(DEZ) DIAS, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO DO FEITO, CONFORME DECISÃO DE FL. 68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 109184 Nr: 2181-91.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PRADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.Vistos em correição. Declaro-me suspeito 

para processar e julgar o presente feito, com fundamento no artigo 145, 

§1° do Novo Código de Processo Civil.À Secretaria Judicial determino que 

promova a identificação visual dos autos, nos termos do artigo 347, inciso 

IX, CNGC.Remeta-se ao substituto legal.Intimem-se. Cumpra-se.Juína/MT, 

23 de março de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24217 Nr: 3984-95.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZINA JANE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACMP, IMP, GERCINO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID BRANDÃO MARTINS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:0041

 "SENTENÇA.Vistos em correição. Trata-se de ação de execução de 

alimentos proposta por AMANDA CAROLINE MORAES PEREIRA e IGOR 

MORAES PEREIRA, representados por sua genitora Sr. Euzina Janes de 

Moraes em face de GERCINO ALVES PEREIRA, todos devidamente 

qualificados nos autos.(...).O feito tramita desde 2004 e imprescinde de 

impulso da exequente para que lhe dê andamento.Compulsando os autos, 

conclui-se que a parte autora não tem mais interesse na demanda, eis que 

há mais de 30 (trinta) dias abandonou o processo, que aguarda 

providências da sua parte, impedindo o bom e regular desenvolvimento do 

feito. Nos termos do art. 485, Inc. III do Novo Código de Processo Civil, o 

juiz não resolverá o mérito quando “por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias”.Logo, tem-se que a autora abandonou o processo, eis que 

intimada pessoalmente (fl. 92-V), quedou-se inerte, estando, pois, 

evidente o seu total desinteresse pela causa, que não pode perpetuar no 

tempo sem resultado algum, dado a sua inércia e desídia comprovada nos 

autos.(...)Assim, consubstanciado no fato de que cabe a parte 

interessada promover o andamento do processo, providenciando os atos 

e diligências que lhe incumbir, sob pena de extinção, a extinção do feito e 

o arquivamento dos autos é medida que se impõe. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso III do NCPC, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito.Sem custas e despesas processuais ante ao 

benefício da justiça gratuita.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se com as baixas necessárias e cautelas de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências".

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3348 Nr: 105-90.1998.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN GONÇALVES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

Dispõe o art. 472, parágrafo único, do CPP que “o jurado, em seguida, 

receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores 

que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo”.

Nessa perspectiva, na fase do art. 422 do CPP, DEFIRO parcialmente o 

pleito ministerial de f. 288 e DETERMINO que seja formado expediente 

exclusivamente com a juntada das cópias da sentença de pronúncia, das 

decisões posteriores e do relatório do processo, conforme preconiza o 

art. 472 do CPP.

DEFIRO o pleito da Defesa de f. 291, na forma requerida.

DESIGNO o dia 09/07/2018, às 9h para submissão do pronunciado ao 

julgamento por seus pares.

INTIME-SE o pronunciado e seu Advogado, assim como o Ministério 

Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a 

sede desta Comarca. Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pela 

Defesa dos pronunciados, assim como pelo Ministério Público.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do Fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do Júri.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128458 Nr: 1573-25.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA, LUCIANO ALBUQUERQUE 

DA ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15745/MT, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT

 Vistos,

Situando a questão, noto que o Advogado constituído do acusado 

LUCIANO ALBUQUERQUE DA ANUNCIAÇÃO apesar de ser devidamente 

intimado via DJE, n. 10200, publicado no dia 20.02.2018 até o presente 

momento não apresentou as contrarrazões ao recurso em sentido estrito.

Assim, INTIME-SE o acusado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

constitua novo Advogado ou informe a impossibilidade de fazê-lo, 

podendo ser declarado ao Sr. Meirinho no ato da intimação, o que DEVERÁ 

ser certificado.

Decorrido o prazo, e não sendo indicado novo Advogado, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Dativo.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135938 Nr: 518-05.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR DA SILVA DE ABREU, ANDRE XAVIER 

DOS SANTOS, SANDRO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos, 1. DO DESMEMBRAMENTO Situando a questão, noto que não 

houve expedição de mandado de citação em relação ao acusado SANDRO 

FERNANDES DA SILVA, e levando em conta que o processo envolve 

acusados presos, a fim de garantir o prosseguimento deste processo com 

relação aos acusados ALDAIR DA SILVA DE ABREU e ANDRE XAVIER 

DOS SANTOS, e sem prejuízo da defesa do acusado SANDRO 

FERNANDES DA SILVA, a separação se impõe. 2. DA CONFIRMAÇÃO DO 

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA I) Os argumentos da defesa dos acusado 
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ALDAIR DA SILVA DE ABREU e ANDRE XAVIER DOS SANTOS são 

insuficientes para a extinção do processo neste momento processual, 

sendo necessária a instrução para garantir o exaurimento das provas e 

garantir a ampla defesa, razão por que CONFIRMO o recebimento da 

denúncia; II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o 

dia 18/05/2018, às 16h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

dos acusados; III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites 

territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, 

do CPP). Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes 

da expedição das precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento 

diretamente no Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE; IV) INTIMEM-SE 

as testemunhas e os acusados; V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa; CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135982 Nr: 559-69.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 24.156/O

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

18/05/2018, às 14h00 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135886 Nr: 478-23.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GONÇALVES DOS SANTOS, 

JHONN LENON MAGALHÃES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

I) Os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

18/05/2018, às 14h40 min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

III) Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

IV) INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

V) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131249 Nr: 3332-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

1. MANTENHO a decisão objurgada pelos seus próprios fundamentos.

2. REMETAM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça para apreciação, com 

as nossas homenagens e a certidão exigida pela CNGC.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 122387 Nr: 2851-95.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON THIAGO DE JESUS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:19216

 Código de rastreabilidade: 81120183350969

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 122387.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: ****PROTOCOLO FÓRUM DA CAPITAL**** ( TJMT )

Data de Envio: 08/05/2018 16:58:21

Assunto: PROCESSO RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E 

DOCUMENTOS COM FINALIDADE DE INTERROGAR O RÉU - OBS: NÃO HÁ 

DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 90119 Nr: 4407-74.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MORESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 Vistos,De proêmio, registro que o recuperando apresentou justificativa 

plausível, tendo comprovado no momento da audiência que estava 

trabalhando com sua CTPS registrada na Fazenda Continental LTDA, no 

período de 19/05/2014 a 13/10/2017, com nova admissão em 01/11/2017 

na mesma propriedade, bem como apresentou recibo de pagamento 

datado de abril/2018.Observo que a prisão do recuperando foi decretada 

isso porque deixou de pernoitar na unidade prisional, em razão disso 

determinou-se a regressão cautelar com consequente expedição de 

mandado de prisão. Sobre a justificativa do recuperando, não posso 

olvidar que o recuperando simplesmente abandonou o executivo de pena, 

demonstrando descaso com a reprimenda penal. Todavia, meditado sobre 

os fins do regime semiaberto, inclusive, sobre as finalidades das 

adaptações estruturais do regime semiaberto em Juína, entendo ser 

recomendável mantê-lo no regime semiaberto, ou seja, no regime 

inicialmente aplicado. Nesse ponto, divergindo do Ministério Público, 

entendo que a ocupação lícita do recuperando, uma das facetas da 

liberdade, e diante da ausência de envolvimento com ilicitudes após o 

abandono do cumprimento da pena, conforme análise dos seus 

antecedentes criminais, demonstram condições favoráveis para a 

manutenção no regime atual.Ademais, sempre importante ter em mente que 

“na aplicação das sanções disciplinares no cumprimento de pena privativa 

de liberdade devem-se observar os princípios da razoabilidade e 

p r o p o r c i o n a l i d a d e .  ( A g r a v o  d e  E x e c u ç ã o  P e n a l  n º 

0000893-69.2014.8.12.0008, 2ª Câmara Criminal do TJMS, Rel. Ruy Celso 

Barbosa Florence. j. 12.05.2014). Julgado pretoriano que sintetiza essa 

ideia:(...) Destarte, considerando a justificativa apresentada pelo 

recuperando FERNANDO MORESCO e, em dissonância do parecer 

ministerial, MANTENHO o recuperando no REGIME SEMIABERTO.Assim, 
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ADMOESTO o recuperando acerca dos deveres constantes da Portaria n. 

4/2015/3ª V., alterada pela Portaria n. 1/2017/3ª V deste Juízo 

(MONITORAMENTO ELETRÔNICO). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137407 Nr: 1489-87.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUÍLLIO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para à Defesa, conforme requerido 

em audiência de justificação.

Com a manifestação, VISTA ao Ministério Público e CONCLUSOS para 

deliberação.

CUMPRA-SE com a MÁXIMA URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 81554 Nr: 1216-55.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria n. 45/2018 a qual suspende o expediente 

forense nesta comarca no dia 11 de maio de 2018 em virtude do feriado 

municipal em comemoração ao aniversário da cidade, REDESIGNO o dia 

15/06/2018, às 14h10min, para realização da audiência.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135814 Nr: 417-65.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 24.156/O

 Vistos,

Considerando o teor da Portaria n. 45/2018 a qual suspende o expediente 

forense nesta comarca no dia 11 de maio de 2018 em virtude do feriado 

municipal em comemoração ao aniversário da cidade, REDESIGNO o dia 

18/05/2018, às 13h30min, para realização da audiência.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124399 Nr: 4030-64.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE SIBIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo 

de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123813 Nr: 3738-79.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS SZULCZEWSKI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo 

de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer 

diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 52261 Nr: 5377-79.2009.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO ROBERTO SCHULZ, ROGENALDO 

MARLON SCHULZ, EDSON DE FREITAS FAGUNDES, EDIVALDO 

RODRIGUES TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT, EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:12457

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva externada na denúncia para:a) ABSOLVER o réu EDIVALDO 

RODRIGUES TEIXEIRA do crime previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/98, com 

fulcro no art. 386, VII, do CPP; b) CONDENAR o réu EDSON DE FREITAS 

FAGUNDES nas penas do artigo 38 da Lei n. 9.605/1998, c/c o artigo 29 do 

CP; c) CONDENAR os réus AGUINALDO ROBERTO SCHULZ e 

ROGENALDO MARLOM SCHULZ nas penas do artigo 38 da Lei n. 

9.605/1998, e art. art. 244-B do ECA, c/c o artigo 70 do CP; d) DECLARAR 

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados EDSON DE FREITAS FAGUNDES, 

EDIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA, AGUINALDO ROBERTO SCHULZ e 

ROGENALDO MARLOM SCHULZ, em relação ao crime tipificado no art. 46, 

parágrafo único, bem como do art. 51, ambos da Lei n. 9.605/98 apenas 

em relação aos dois últimos acusados, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva em abstrato (art. 107, IV, do CP c/c art. 109, V, do CP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96649 Nr: 5097-69.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADINAEL AMARO DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu ADINAEL AMARO DE SALES como 

incurso nas penas do art. 155, caput, do CP. Em observância as diretrizes 

dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização das 

penas:Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.1º 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1.Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e 

com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal;2.Antecedentes: conforme 

registro de antecedentes, o réu possui uma condenação com trânsito em 

julgado em 15.06.2015, nos autos n. 91282 que tramitaram nesta Vara, 

portanto posterior ao fato, razão por que utilizo para valorar seus maus 

antecedentes. 3.Conduta Social: não consta dos autos nada que 

desabone sua conduta social.4.Personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante;5.Circunstancias: ínsitas do tipo;6.Motivos: são 

inerentes ao tipo penal;7.Consequências: ínsitas do tipo; 8.Comportamento 

da vítima: inexistente. FIXO a pena-base em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses 

de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/3 do salário mínimo 

vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 2ª FASEInexistem 

circunstâncias agravantes ou atenuantes.3ª FASEINEXISTEM causas de 

aumento ou diminuição.Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 1 (um) 

ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa à razão de 
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1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como 

medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 83322 Nr: 3550-62.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, 

ALOISIO VIDAL SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:12457

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

externada na denúncia para CONDENAR o acusado GUSTAVO 

ALEXANDRE DO NASCIMENTO, nas penas do art. 168, §1º, III, do CP e o 

acusado ALOÍSIO VIDAL SILVA DIAS, nas penas do art. 180, §1º, do CP. 

DO RÉU GUSTAVO ALEXANDRE DO NASCIMENTOPena: Reclusão de 01 

(um) a 04 (quatro) anos, e multa.(...) 3ª FASEINEXISTEM causas de 

diminuição.RECONHECO a causa de aumento prevista no inciso III, § 1º do 

art. 168, do Código Penal, e aumento a pena em 1/3, alcançando a pena 

provisória de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) 

dias- multas.Assim, alcanço uma PENA DEFINITIVA de 01 (um) ano e 04 

(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.A pena deverá ser 

cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código 

Penal.Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar 

em liberdade. Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e 

considerando que as circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal 

não desabonam o réu a ponto de impedir a substituição, CONVERTO a 

pena privativa de liberdade em duas penas restritiva de direito na forma e 

condições a serem fixadas em audiência admonitória designada nos autos 

do Executivo de Pena.DEIXO proceder à suspensão condicional da pena 

em razão da substituição por PRD. DO RÉU ALOÍSIO VIDAL SILVA 

DIASPena: reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.(...) 3ª FASENão 

havendo causas de diminuição ou de aumento da pena, torno-a 

DEFINITIVA a pena em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A 

pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na forma do art. 33, § 2º, 

“c”, do Código Penal.Tendo em vista o regime fixado, CONCEDO ao réu o 

direito de apelar em liberdade. Nos termos do artigo 44, § 2º, do Código 

Penal, e considerando que as circunstâncias do artigo 59 do mesmo 

diploma legal não desabonam o réu a ponto de impedir a substituição, 

CONVERTO a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de 

direito na forma e condições a serem fixadas em audiência admonitória 

designada nos autos do Executivo de Pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 106227 Nr: 686-12.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO ROQUE DA SILVA, SIDINEI 

VICENTE DA COSTA, EDIVALDO ROXA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva externada na denúncia para ABSOLVER o réu AGNALDO ROQUE 

DA SILVA pela prática do delito previsto no art. 155, § 1º e § 4º, inciso I, 

do CP e CONDENAR os acusados SIDINEI VICENTE DA COSTA, vulgo 

“PROFESSOR” e EDIVALDO ROXA DA COSTA, vulgo “EDI”, nas penas do 

art. 180, caput, do CP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101054 Nr: 2167-44.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE DA ROCHA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Intimação do advogado, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste 

acerca do endereço do réu, MARCELO HENRIQUE DA ROCHA NUNES, 

tendo em vista a certidão negativa de fl. 106.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 4040-11.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON MOTA DA SILVA, DIEFERSON 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉQUERENTE, PARA NO PRAZO 

LEGAL APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 40818 Nr: 455-29.2008.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FRANCO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - - OAB:13.171 MT.

 Código de rastreabilidade: 81120183351032

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 40818 - VARZEA GRANDE.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - VÁRZEA GRANDE ( TJMT )

Data de Envio: 08/05/2018 17:04:42

Assunto: META 2 - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135506 Nr: 177-76.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24.419O, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Vistos,

Trata-se de procedimento cautelar instaurado em decorrência de violência 

doméstica, em tese, praticada contra a requerente.

É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O art. 485, VIII, do NCPC, dispõe que:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;”

Com efeito, no caso em tela, verifica-se que a parte requerente pugnou 

pela revogação das medidas protetivas.

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação, e por consequência, 

tendo em vista que a requerente manifestou desinteresse nas medidas 

protetivas, REVOGO as medidas protetivas anteriormente aplicadas e 

JULGO EXTINTO o presente feito sem análise do mérito, com fundamento 

no art. 485, VIII, do NCPC.

Por fim, considerando a decisão proferida pela Primeira Câmara Criminal do 

e. Tribunal de Justiça deste Estado, EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, 

salvo se por outro motivo estiver preso.

INTIME-SE a vítima da presente decisão.

SEM custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias
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 Cod. Proc.: 111538 Nr: 3353-68.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO FERREIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal apresentar as 

alegações finais da defesa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 134007 Nr: 5129-35.2017.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNEL BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Diante da certidão de Oficial de Justiça informando a não localização do 

acusado, determino a expedição de novo Mandado de Citação, devendo o 

meirinho intimá-lo no endereço da procuração de fl. 31 juntada nos autos, 

qual seja, Rua Australia, s/n, Residencial Bandeirantes, bairro, Padre 

Duilio. Outrossim, redesigno a presente audiência para o dia 29 de maio de 

2018 às 16:30. Oficie-se o juízo deprecante. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119389 Nr: 1042-70.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS FREISLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054O

 “Tratando-se de ação penal sujeito ao rito de procedimento sumaríssimo 

da Lei 9.099/95 o juízo de cognição sobre a pretensão acusatória 

verbalizada na denúncia é sumário e somente se atem à verificação da 

presença dos fatos tipo descrito na norma de proibição cabendo juízo de 

valor somente em sede de mérito, razão porque resguardado meu 

entendimento pessoal sobre o conflito entre a manutenção de tipos penais 

no Decreto-Lei 3.688/41 e o principio da fragamentariedade do direito 

penal, mormente em situações como a dos autos, que, conforme bem 

salientou a douta defesa, mas se amolda a conduta de sansões proibitivas 

de outros ramos do direito, recebo da denúncia para processamento.

Encerrada a instrução processual e decretada a revelia do acusado nos 

termos do art. 367 do CPP já apresentada as alegações finais pelas partes 

fação-me concluso para sentença.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109616 Nr: 2411-36.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUSA ALVES ADIERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 28/05/2018 às 14:20H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109344 Nr: 2233-87.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANILTON COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 28/05/2018 às 14:40H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109516 Nr: 2326-50.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR AGUETONI PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 28/05/2018 às 14:10H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109598 Nr: 2394-97.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES STACKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 28/05/2018 às 13:50H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 104395 Nr: 4679-97.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SERIGIOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 “tratando-se de ação penal sujeito ao procedimento descrito na Lei 

9.099/95, nos termos que estabelece o artigo 81 do aludido diploma legal, 

verificando que a denúncia foi ofertada em agosto de 2017 mas até o 

presente momento não se conseguiu realizar o ato judicial concentrado 

destinado a apresentação de defesa pelo réu e eventual proposta de 

suspensão condicional, para só depois proceder-se com a analise de 

delibação destinada ao recebimento ou não da denuncia criminal, 

diretamente ao ponto tratando-se de negativa de autoria, que de acordo 

com o entendimento sufragado na jurisprudência inverte nesta fase 

procedimental o ônus probatório quanto a demonstração da elagada falta 

de justa causa no prosseguimento da ação penal bem como forte na 

concepção de garantia de amplo contraditório ao réu, não somente como 

um encargo processual e sim garantia do exercício da ampla defesa, 

sendo suficientes os dados físicos e geográficos indicados nos auto de 

infraçao que embasa recebo a denúncia e determino o prosseguimento da 

ação penal, devendo a secretaria do Jecrim diligenciar junto a comarca de 

Paranaguá/PR indagando do cumprimento do ato intimatório de fl. 163.

 Homologo a suspensão condicional do processo, pelo prazo de lei, e 

condicionada ao cumprimento das obrigações impostas ao acusado, as de 

natureza pessoal, como proibição de frequentar bares lanchonetes e 

locais de grande aglomeração pública, de ausentar-se da comarca por 

mais de 10dias sem autorização judicial, bem como comparecimento 

mensal em juízo para justificar suas atividades e manter atualizado seu 

endereço, e ainda as de natureza compensatória/ressarcitoria que 

deverão ser fiscalizadas e comprovadas em juízo no prazo de 120 dias, 

sob pena de prosseguimento da ação. Oficia-se ao município a fim de que 

receba o acusado bem como indique as áreas públicas passiveis de 

recuperação, bem como dê-se vistas à promotoria de Justiça 
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Cível/Ambiental.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106493 Nr: 836-90.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Luiz Carlos 

Queiroz, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 11:20H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 126391 Nr: 215-25.2017.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LERINDO DOS PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 “Em se tratando de denúncia criminal de delito ambiental classificado como 

crime de menor potencial ofensivo ante ao quanto de pena previsto no 

preceito secundário da norma do art. 50 da Lei 9.605/98, não havendo 

possibilidade de transação penal porque não satisfeita a exigência do art. 

76 da Lei 9099/95 uma vez que os antecendentes criminais do acusado 

são fartos, assim como de acordo com a certidão de fl. 14 já foi ele 

beneficiado com proposta de trasação penal anteriormente, bem como 

apresentada resposta acusação por negativa genérica, não se acham 

presentes nenhuma das hiposteses do art. 395 do CPP razão porque 

recebe a denúncia a fim de que tenha prosseguimento a ação penal nos 

seus ulteriores termos. Diligêncie a secretaria do Jecrim cobrando o 

cumprimento da missiva endereçada ao IBAMA, redesignando-se o ato 

instrutório para o dia 7 de Junho às 16:00 horas, devendo ser a 

testemunha intimada por ofício, ou por mandado se não cumprida a ordem 

até 5 dias da audiência, sob pena de condução coercitiva saindo o réu 

intimado da próxima audiência inclusive para interrogatório.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106492 Nr: 835-08.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Luciano da Silva 

Cardoso, na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência 

preliminar designada para o dia 28/05/2018 às 13:40H. Devendo ainda 

trazer para a Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço 

constante nos autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão 

retro expedida pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em 

razão de que o próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou 

que poderia ser feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106490 Nr: 833-38.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MACEDO DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054O

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 28/05/2018 às 14:40H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 106477 Nr: 820-39.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:18218

 Tem o presente a finalidade de INTIMAR o autor do fato: Jacir Dortoluzzi, 

na pessoa de seu Advogado, para que compareça a Audiência preliminar 

designada para o dia 28/05/2018 às 11:30H. Devendo ainda trazer para a 

Audiência os autores do fato, haja vista que o endereço constante nos 

autos foi insuficiente para localiza-los, conforme Certidão retro expedida 

pelo Oficial de Justiça. Sendo procedido deste modo em razão de que o 

próprio Advogado entrou em contato telefônico e afirmou que poderia ser 

feito desta forma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95123 Nr: 3376-82.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALENCAR PEREIRA DA SILVA, 

VALDECIR HANAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO A. CAMPOS DE 

PAULA - OAB:7561, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 28/05/2018 às 16:10H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102054 Nr: 2986-78.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES FUGIHARA MAEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS - OAB:17815/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 28/05/2018 às 15:20H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109615 Nr: 2410-51.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE DE PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALEXANDRE 

GUTERRES - OAB:20272/O

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 28/05/2018 às 16:00H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109597 Nr: 2393-15.2015.811.0025

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 653 de 1154



Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO ANTONIO BARTOCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 28/05/2018 às 15:50H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109522 Nr: 2332-57.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN GRATIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS MARCEL DE 

BARROS - OAB:17815/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 28/05/2018 às 16:30H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94711 Nr: 2951-55.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G F DA SILVA MADEIRAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 28/05/2018 às 15:40H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96583 Nr: 5026-67.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKE FRANCISCO LIPSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Tem o presente a finalidade de intimar o Advogado Eugênio Barbosa de 

Queiroz para que compareça a Secretaria deste Juizado e proceda com a 

a retirada de cópias referente a estes autos, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 126871 Nr: 491-56.2017.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE CAMARGO CARDOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 “Homologo a proposta de transação penal nos termos do art. 76 da Lei 

9.099/95, por entender que não obstante a redação da norma deixo 

antever a impossibilidade de que se renove a proposta após a propositura 

da denúncia, a mens legis privilegia a solução consensuada em especial 

nas ações penais de menor potencial ofensivo, especialmente quando a 

finalidade é a composição do ilícito com resultado útil e socialmente 

relevante.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109564 Nr: 2374-09.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENAIR DE FATIMA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054O

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 28/05/2018 às 15:10H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109596 Nr: 2392-30.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BRAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 28/05/2018 às 15:30H.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109561 Nr: 2371-54.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEENY DE MOURA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054O

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato em questão, na 

pessoa de seu advogado, acerca da audiência preliminar designada para 

o dia 28/05/2018 às 16:20H.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI GARCIA SEBALDELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA OAB - MT19102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000400-54.2018.8.11.0011. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUCI GARCIA SEBALDELI Parte 

Ré: RÉU: BANCO DO BRASIL SA Trata-se de “Ação de Devolução de 

Valores c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada” 

ajuizada por LUCI GARCIA SEBALDELI em face do BANCO DO BRASIL 

S/A. Aduz a requerente que possui empréstimos em atraso com o 

requerido, inclusive um CDC e, em razão disso, a parte reclamada passou 

a efetuar bloqueio de seu salário a fim de adimplir as parcelas 

inadimplidas, sema o autorização da parte autora e em total desacordo 

com o entendimento jurisprudencial que permite apenas a retenção de 

percentual limitado a 30% (trinta por cento) do valor dos proventos. Afirma 

que os bloqueios ocorreram em 12/03/2018 e 10/04/2018, o que totaliza o 

montante de R$ 8.203,55 (oito mil duzentos e três reais e cinquenta e 

cinco centavos). Por tais motivos, requer a antecipação dos efeitos da 

tutela para: a) impedir novos bloqueios e/ou retenção de valores lançados 

na conta corrente de titularidade da requerente (nº 7.182-x, agência 

1320-X); b) restituição imediata dos valores retidos, que totalizam R$ 

8.203,55 (oito mil duzentos e três reais e cinquenta e cinco centavos) e c) 

impedir que a requerida negative o nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. A tutela de 

urgência encontra-se disciplinada no art. 300 do CPC, verbis: Art. 300. A 
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tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Para o deferimento, nos termos do art. 300 do 

NCPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como do 

“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus 

boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Ademais, é necessário, 

igualmente, que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão” (§ 3º do art. 300 do NCPC). Sobre a sobreposição que deverá 

ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella 

Bueno , assim assevera: Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo 

CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 

273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua 

inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de 

urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos 

em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é 

qualitativamente mais importante para o requerente do que para o 

requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do 

‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a 

afastar o rigor literal desejado pela nova regra. Nesse sentido, mister 

transcrever o Enunciado 143 do Fórum de Permanente de Processualistas 

Civis, verbis: 143. (art. 300, caput) A redação do art. 300, caput, superou 

a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para 

a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na 

demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de 

forma antecipada .59 (Grupo: Tutela Antecipada) Analisando autos, numa 

análise não exauriente, vislumbro a presença dos requisitos citados. A 

fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos extratos 

juntados aos autos (ID 12815447), que dão conta que a requerente teve 

seu salário bloqueado pelo banco, mesmo diante do caráter 

impenhorabilidade de referida verba, conforme previsto no art. 833, IV, do 

CPC. O perigo da demora reside no constrangimento ilegal impingido à 

parte requerente, que se encontra privada de adquirir até mesmo produtos 

de primeira necessidade, em razão do bloqueio de seus proventos. 

Entretanto, há que se consignar que o entendimento atual do STJ é de que 

os descontos de mútuos em conta correntes devem ser limitados a 30% 

(trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, 

analogicamente, o entendimento aplicado para empréstimos consignados 

em folha de pagamento. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM 

CONTA-CORRENTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA 

ANTECIPADA. INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 

30%. POSSIBILIDADE. ART. 461, §6º, DO CPC. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1. Não se admite inovação 

recursal em agravo regimental, tendo em vista o instituto da preclusão 

consumativa. 2. Quando previsto, o débito em conta-corrente em que é 

creditado o salário é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições 

mais vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode 

ser suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 

30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor. 3. O requisito de 

prequestionamento é satisfeito quando o Tribunal a quo emite juízo de 

valor a respeito da tese defendida no especial. Súmula n. 282 do STF. 4. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 513.270/GO, Rel. Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, 

DJe 25/11/2014) AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE DESCONTO DE 

PARCELAS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM CONTA SALÁRIO. 

IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO SUPERIOR A 30% DOS RENDIMENTOS 

DA CORRENTISTA. MULTA DIÁRIA A SER APLICADA EM EVENTUAL 

DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. VALOR FIXADO. REEXAME DO 

CONJUNTO FÁRICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1. A revisão 

das astreintes, em sede de recurso especial, só é viável nos casos em 

que o valor fixado for irrisório ou exorbitante. Incidência da Súmula n. 

7/STJ. 2. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 282/STF quando as 

questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no 

acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos 

declaratórios. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 

228.648/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 14/02/2014) AGRAVO REGIMENTAL – 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCONTO AUTOMÁTICO PARA AMORTIZAR 

DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE MÚTUO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, MANTENDO 

HÍGIDA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 

INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Violação do art. 535 do 

CPC não configurada. Acórdão hostilizado que enfrentou, de modo 

fundamentado, todos os aspectos essenciais à resolução da lide. 2. 

Incidência do enunciado da súmula 211/STJ ante a ausência de 

prequestionamento ao artigo 1º da Lei nº 10.820/2003. A tese jurídica em 

torno do mencionado dispositivo legal somente foi invocada quando do 

recurso especial, constituindo verdadeira inovação recursal. Precedentes. 

3. Legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura de ação civil 

pública, pois a demanda foi proposta com base nos “interesses individuais 

homogêneos” dos consumidores/usuários de serviço bancário, tutelados 

pela Lei nº 8.078, em seu art. 81, parágrafo único, inciso III. A defesa dos 

consumidores constitui uma das finalidades primordiais do Ministério 

Público, nos termos dos arts. 127 da CF e 21 da Lei 7.327/85. 

Precedentes. 4. Tribunal de origem que, com amparo nos elementos de 

convicção dos autos e mediante a análise das cláusulas contratuais, 

declarou abusiva estipulação de desconto automático de débito 

decorrente de contrato de mútuo nas contas correntes dos mutuários. 

Impossibilidade de reenfrentamento do acervo fático-probatório e da 

análise de cláusulas contratuais ante os óbices das súmulas 5 e 7/STJ. 5. 

Corte local que aplicou, analogicamente, o entendimento para empréstimos 

consignados. Manutenção da limitação no percentual de 30% em 

observância ao princípio da vedação ao non reformatio in pejus. 6. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 18/04/2013) À vista 

dos fundamentos vertidos na preambular, os quais tenho como relevantes 

e verossímeis, e demonstrados prefacialmente os riscos a que se exporá 

a reclamante com o retardamento da prestação jurisdicional invocada, 

DEFIRO parcialmente a medida requerida a título de antecipação de tutela 

para efeito de determinar a imediata restituição do valor correspondente a 

70% (setenta por cento) dos salários da autora retidos, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena da incidência da multa diária que fixo em R$ 100,00 

(cem reais), sem prejuízo de eventual bloqueio de valores para efetivação 

da tutela concedida. Outrossim, perceba que, malgrado a autora pleiteie 

que seja impedida a requerida de proceder à negativação do nome da 

requerente, tenho que tal requerimento não preenche aos requisitos 

concessivos, estando ausente o fumus boni iuris, pois inexiste documento 

comprovando que não há atraso das parcelas do financiamento, pelo 

contrário, a própria autora confessa estar em atraso no pagamento. 

Portanto, INDEFIRO tal pleito. Deixo para analisar o pleito de inversão do 

ônus da prova (item ‘b’) na decisão saneadora. Cite-se a parte ré para que 

compareça a sessão de conciliação/mediação designada para o dia 5 de 

julho de 2018, às 14h30min, devidamente acompanhado por seu 

advogado, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Intime-se o autor na 

pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC). 

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte ré devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, do NCPC). Por fim, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT, 9 de maio de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 148432 Nr: 4648-27.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides José Inácio, Reny Magalhães Inacio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS

 AUTOS N.º 4648-27.2011.811.0011 cód. 148432

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): União - Fazenda Nacional

EXECUTADO(A, S): Alcides José Inácio e Reny Magalhães Inacio

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/02/2012

VALOR DO DÉBITO: R$ 19.286,72

PRIMEIRA PRAÇA: Dia 13/06/2018, às 10h00min horas.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 13/06/2018, às 13h00min horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Av. Joaquim Cunha, 595, Bairro: Alto da Boa Vista, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT Cep:78280000, Fone: (65) 3241-1391

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): Um lote de terras denominado Sitio Santo 

Inácio, situado no Município e Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, com a 

área de 18,2993ha (dezoito hectares, vinte e nove ares e noventa e três 

centiares), dentro dos seguintes limites e confrontações: Norte: Renato 

dos Reis, Serra do Caeté, Deldino Duarte da Silva e Custódio Francisco 

Gonçalves; Noroeste, Este e Sudeste: Custódio Francisco Gonçalves; Sul: 

BR-174; Sudoeste: Br-174 e Renato dos Reis; Noroeste: Renato dos Reis. 

M1-2, 931,452 metros 184°56'02'', M2-3, 437,20 metros 300°56'27'', M3-1, 

837,60 metros, 32°54'39''. Benfeitorias: Possui duas casas de madeira, 

contendo uma sala, dois quartos, uma cozinha e um banheiro, medindo 

aproximadamente 45,00 m² de área construída cada uma, rede elétrica, 

cercada apenas em três lados da propriedade, no fundo existe uma 

reserva. Imóvel matriculado sob o nº. 6.749 no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

 LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Conforme descrição 

acima

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 90.764,52 (noventa mil, setecentos e 

sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), em 26 de junho de 

2013

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE: Eventuais constantes na 

matricula imobiliária.

 ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 

ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(m) encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam 

intimados do ato através do presente edital.

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 19 de abril de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 32970 Nr: 3535-43.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Fonseca Silva Industria - ME, Pedro Pereira 

da Silva, Elza da Fonseca Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 3535-43.2008.811.0011 cód. 32970

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: Estado de Mato Grosso

PARTE RÉQUERIDA: E. Fonseca Silva Industria - ME e Pedro Pereira da 

Silva e Elza da Fonseca Silva

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerido(a): E. Fonseca Silva 

Industria - Me, CNPJ: 00795008000191Inscrição Estadual: 13.164.142-5, 

brasileiro(a), Endereço: Rua Mariano Rodrigues Paiva, Nº 1.325, Bairro: 

Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT, Elza da Fonseca Silva, CPF: 

58067639191, RG: 145.295 SSP/MS, Filiação: Valerido da Fonseca e de 

Conceição Pereira, data de nascimento: 18/06/1942, brasileiro(a), natural 

de Rio brilhante-MS, viuvo(a), comerciante, Endereço: Rua Acrizio Leite de 

Oliveira, Nº 137, Bairro: Jardim das Flores, Cidade: Mirassol D'oeste-MT e 

Pedro Pereira da Silva, CPF: 20484720104, RG: 61.947 SSP/MT, 

brasileiro(a), casado(a), comerciante, Endereço: Av. Acrisio Leite de 

Oliveira, S/nº, Bairro: Jardim das Flores, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAR OS REQUERIDOS acima qualificados, da realização 

das praças, designadas, sendo: PRIMEIRA PRAÇA: Dia 13/06/2018, às 

10h00min horas e SEGUNDA PRAÇA: Dia 13/06/2018, às 13h00min horas, 

do imóvel: Lote n. 06, Quadra O, com superfície de 326,25 M2, situado no 

endereço Av. Acrizio Leite, n. 137, Bairro Jardim das Flores, Mirassol 

D'Oeste - MT, que se realizará no Átrio do Fórum desta Comarca, sito na 

Av. Joaquim Cunha, 595, Bairro: Alto da Boa Vista, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT Cep:78280000, Fone: (65) 3241-1391

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucinei Aparecida 

Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 19 de abril de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 32970 Nr: 3535-43.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Fonseca Silva Industria - ME, Pedro Pereira 

da Silva, Elza da Fonseca Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusdete Pedro de Oliveira - 

OAB:2530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE 1ª. e 2ª. PRAÇAS

 AUTOS N.º 3535-43.2008.811.0011 cód. 32970

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): Estado de Mato Grosso

EXECUTADO(A, S): E. Fonseca Silva Industria - ME e Pedro Pereira da 

Silva e Elza da Fonseca Silva

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/10/2008

VALOR DO DÉBITO: R$ 129.013,20

PRIMEIRA PRAÇA: Dia 13/06/2018, às 10h00min horas.

SEGUNDA PRAÇA: Dia 13/06/2018, às 13h00min horas.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: Átrio do Fórum desta Comarca, 

sito na Av. Joaquim Cunha, 595, Bairro: Alto da Boa Vista, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT Cep:78280000, Fone: (65) 3241-1391

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): Lote n. 06, Quadra O, com superfície de 

326,25 M2.

LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) BEM(NS): Av. Acrizio Leite, n. 137, 

Bairro Jardim das Flores, Mirassol D'Oeste - MT

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 160.343,75

ÔNUS, RECURSO OU CAUSA PENDENTE: NÃO CONSTA NOS AUTOS

ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser 

arrematado(s) pelo maior lanço acima da avaliação. Não havendo licitantes 
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ou oferta nessas condições na primeira data, na segunda data o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço, 

independentemente do valor da avaliação, ressalvada a hipótese de preço 

vil (CPC, arts. 686, VI e 692).

OBSERVAÇÃO: Caso o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) 

cônjuge(s) não seja(m) encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam 

intimados do ato através do presente edital.

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 19 de abril de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252968 Nr: 4675-97.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O exequente, às fls. 11/12 informou o adimplemento de débito executado, 

conforme se denota no documento juntado à fl. 13, para ilustrar o 

propalado pagamento.

Assim, conclui-se, a toda evidência, inexistir débito remanescente, sendo 

a extinção do feito medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas/despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil, eis que DEFIRO a justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, levantem-se eventuais penhoras e registros 

lavrados em desfavor do executado, e arquivem-se, com as anotações e 

baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253426 Nr: 4971-22.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto City Ltda, Emerson Pereira da Silva, 

Francisco Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a exequente para manifestar acerca do pleito de fls. 43/45 e 

documentos anexos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249547 Nr: 2842-44.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça 

inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, eis que 

os valores apurados no decorrer do trâmite processual são equivalentes 

aos que já foram pagos pela via administrativa à parte autora, bem como 

ausentes os requisitos ao reembolso das despesas médicas. Condeno a 

requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendo a 

exigibilidade de tal obrigação, pois a parte é beneficiária da Justiça 

gratuita. Preclusas as vias recursais e nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.P. R. I. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste – MT, 16 de abril de 2017.Edna Ederli 

CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253292 Nr: 4888-06.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves Correia Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 (...)Não havendo outras nulidades a serem pronunciadas ou 

irregularidades a serem corrigidas, DECLARO O FEITO SANEADO, 

remetendo-o a fase instrutória.O ponto controvertido da lide é a 

comprovação do nexo causal do dano decorrente de acidente de trânsito 

e o grau de invalidez.As partes protestaram genericamente por provas e 

assim, considerando a natureza do seu objeto, entendo por bem deferir a 

perícia médica, a prova documental e a prova testemunhal, devendo a 

Secretaria observar, independentemente de despacho, o que dispõe os 

arts. 436 e 437 do Novo Código de Processo Civil, abrindo vista à parte 

contrária para manifestação, pelo prazo de quinze dias. Em face da perícia 

requerida, nomeio como perita-médica, independentemente de 

compromisso, a Dra. Bruna dos Santos Silva Azevedo, CRM/MT Nº. 7134, 

Clínica Gastrocentro, Rua Antônio João, Nº. 100, Bairro Centro, 

Cáceres-MT, CEP: 78200-000, e-mail gastrocentromt@hotmail.com, para 

responder os quesitos apresentados pelas partes, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do 

prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos.Deverá a 

Secretaria desta Vara agendar a data da perícia médica, bem como intimar 

o expert desta nomeação. Posteriormente, intime-se o perito, para ciência 

dos quesitos, para fins dos incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, 

bem como do art. 473, incisos e parágrafos, todos do Novo Código de 

Processo Civil.Arbitro honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (hum 

mil reais, devendo a parte requerida, de imediato, efetuar o pagamento de 

50% (cinquenta por cento) do valor em conta vinculada ao Juízo e os 

outros 50% (cinquenta por cento), na entrega do laudo pericial.Com a 

juntada do laudo médico pericial, intimem-se as partes para fins e prazo do 

§1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação da parte 

requerente mediante publicação no DJE.Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante triagem, para análise da necessidade 

de designação de audiência de instrução e julgamento.Expeça-se o 

necessário. Intimem-se(...)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251876 Nr: 4023-80.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVSA, Glauciane Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Santana Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lina Marie Cabral Defensor 

Público Substituto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA
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EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 4023-80.2017.811.0011 cód. 251876

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA/CREDORA: Glaucia Vitória Silva Alves, Glauciane 

Conceição da Silva

PARTE RÉ/DEVEDORA: Alexandre Santana Alves

CITANDO(A, S): Alexandre Santana Alves, brasileiro(a), Endereço: Rua 

Estados Unidos, Quadra 4, Casa 4, Bairro: Terra Nova, Cidade: Várzea 

Grande-MT

VALOR DA CAUSA: R$ 1.414,86

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 1.414,86, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (CPC, art. 

733, § 1º).

 DESPACHO: “Defiro o pedido formulado à fl. 76, razão pela qual determino 

a citação do executado Alexandre Santana Alves por edital com o prazo 

de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 256 , II, do Código de Processo 

Civil, com as advertências legais. Decorrido o prazo supramencionado, 

com ou sem manifestação do executado, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para que propulsione o feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 23 

de março de 2018. Edna Ederli Coutinho - Juíza de Direito.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 16 de abril de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 85293 Nr: 2972-15.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solução Transportes Ltda, Ideal Transportes Ltda, 

Givanildo Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Alexandre Mendes Vieira - OAB:143229/RJ, Gustavo Tostes 

Cardoso - OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:

 do Procurador da parte requerida para manifestar acerca do acordo 

juntado às fls. 365/370, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio 

interpretado como quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157235 Nr: 1732-83.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda., Domingos Aparecido 

Marques, Rodolfo Caetano Marques, Vera Lucia Caetano Marques, 

Caroline Caetano Marques, Aline Caetano Marques da Silva, Potencial 

Industrial e Comércio LTDA - EPP, D V Participações LTDA, R.C. Marques 

Transportes Eireli EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 Dê-se vista dos autos à parte exequente para manifestar acerca do 

parecer do administrador judicial às fls. 521/523, da certidão de fls. 530 e 

petitório de fls. 530 e 531/532, requerendo o que é de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’ Oeste - MT, 26 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246678 Nr: 1468-90.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso, Sergio 

de Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A despeito de os autos me terem vindo conclusos diante do ofício 

encartado às fls. 97 onde informa a necessidade do o requerente 

continuar internado, a liminar deferida e confirmada em sede de sentença 

fora para determinar o fornecimento de tratamento ao autor por prazo 

indeterminado, não sendo assim necessário novo pronunciamento por 

parte deste Juízo, mas tão somente o cumprimento da referida sentença, o 

que ora determino.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT – 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 176089 Nr: 301-77.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Márcia Marin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander S/A - Financiamento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DE ROSSO 

AFONSO - OAB:195972, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 Remetam-se os autos ao contador judicial para apuração do montante 

devido a título de multa, considerando o teor da decisão de fl. 398/399-v 

que reduziu referido montante.

Após, cumpram-se as determinações constantes no último parágrafo da 

decisão de fl. 399-v.

Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 11 de abril de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236909 Nr: 1196-33.2016.811.0011

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CRdC, FAdRC, MLdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho o parecer Ministerial acostado às fls. 71, designo audiência de 

tentativa de conciliação, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta 

Comarca de Mirassol, para o dia 05 de julho de 2018, a realizar-se às 

13h00min.

 Intimem-se às partes e os avós paternos, bem como os seus 

procuradores para a audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 07 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 184603 Nr: 1785-30.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Aparecida Beraldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:MT0021370O, Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B, MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN - OAB:19542/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda com os 

cálculos nos termos fixados na sentença prolatada nos autos, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Empós, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como 

anuência ao cálculo elaborado pelo Contabilista do Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 02 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 25389 Nr: 2336-54.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdMdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista ausência de bens em nome do executado, determino a 

suspensão do processo, pelo prazo de 01 (um) ano, com supedâneo no 

art. 40 da Lei 6.830/80.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 09 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 209990 Nr: 2008-46.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neuza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Vieira Ramos - 

OAB:5012-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 14, de modo que promova-se a intimação pessoal da 

parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, constitua novo causídico

 Do mais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 13.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Mirassol D’Oeste, 06 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231798 Nr: 2845-67.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda com os 

cálculos nos termos fixados no v. acórdão e da sentença prolatada nos 

autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Empós, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, advertindo-se que o silêncio será interpretado como 

anuência ao cálculo elaborado pelo Contabilista do Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’ Oeste/MT, 02 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245564 Nr: 838-34.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Carlos Batista & CIA Ltda - ME, José Carlos 

Batista, Benetita da Rosa Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese o pleiteado pela exequente às fls. 66/66-v, denota-se que 

tão somente o executado José Carlos Batista & Cia Ltda –Me fora 

devidamente intimado acerca da penhora levada a efeito nos autos, não 

tendo sido intimados os demais executados. Ademais, não consta se 

decorreu o prazo para o executado que foi intimado da penhora 

apresentar impugnação.

Dessa feita, indefiro por ora o pedido de fls. 66/66-v, para determinar que 

a Secretaria de Vara certifique sobre o transcurso do prazo do executado 

José Carlos Batista & Cia Ltda –Me apresentar impugnação, bem como a 

intimação da exequente para manifestar sobre a ausência de intimação 

dos demais executados, conforme consta às fls. 62/63, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste – MT, 26 de março de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247216 Nr: 1734-77.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Carvalho de Souza, Ricardo Junior Carvalho 

de Souza, WJdCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Evandro Cícero de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Patricia Gabilan Sanches - 

OAB:10756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo com a intimação da advogada da parte autora de 

que foi expedido alvará de autorização, estando disponivel na Secretaria 

para retirada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259116 Nr: 1471-11.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAP, IPG, RAPdS, ACdSF, ESdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdMD-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo Codex, RECEBO a petição inicial.
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A despeito da nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil 

de 2015, deixo de designar sessão de mediação/conciliação no presente 

feito, conforme determinado pelo art. 334 do CPC, em razão da 

manifestação da Procuradoria Geral do Município de Mirassol D’ Oeste no 

Ofício n° 867/PROC-GERAL/PMMO/2016, em que requereu a dispensa de 

realização das audiências de mediação/conciliação nos processos em que 

for parte.

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de serem havidos como verdadeiras as 

alegações de fato da parte autora (art. 334, do NCPC. O termo inicial se 

dará na forma do disposto no artigo 231 do NCPC.

No mais, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do NCPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste - MT, 07 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 207265 Nr: 1435-08.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Theodoro do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio como Leiloeira Judicial a Sra. Poliana Mikejevs Calça Lorga, com 

endereço profissional sito à Rua Presidente Wenceslau Braz, 202, Cuiabá 

MT, fone (65) 3928-4380, email: poliana.mikejevs@superbidjudicial.com.br, 

a qual deverá ser intimada acerca da nomeação, para que em aceitando o 

encargo, manifeste-se nos autos para designar data para a alienação 

judicial.

Para tanto, arbitro as seguintes comissões para leiloeiro:

a) Em caso de adjudicação ou remissão, 2,5% (dois e meio por cento) 

sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo exequente;

b) Em caso de arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor dos bens, 

a ser pago pelo arrematante;

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 338 Nr: 95-59.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Pneus Estrela - Importação e 

Exportação Ltda, Edson José Donizete da Silva, AILTON APARECIDO 

DURIGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Determino a suspensão do processo, pelo prazo de 01 (um) ano, com 

supedâneo no artigo 921, III do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste, 07 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 202271 Nr: 390-66.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda da Prefeitura Municipal de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Rodrigo Linhares de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nomeio como Leiloeira Judicial a Sra. Poliana Mikejevs Calça Lorga, com 

endereço profissional sito à Rua Presidente Wenceslau Braz, 202, Cuiabá 

MT, fone (65) 3928-4380, email: poliana.mikejevs@superbidjudicial.com.br, 

a qual deverá ser intimada acerca da nomeação, para que em aceitando o 

encargo, manifeste-se nos autos para designar data para a alienação 

judicial.

Para tanto, arbitro as seguintes comissões para leiloeiro:

a) Em caso de adjudicação ou remissão, 2,5% (dois e meio por cento) 

sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo exequente;

b) Em caso de arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor dos bens, 

a ser pago pelo arrematante;

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 134583 Nr: 2138-41.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Cooperativa de C.L.A.A.do Oeste MT-Sicredi 

Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graicy Hellen Greco Mendes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, Milton Martins Mello - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Intime-se pessoalmente a parte autora e seu advogado para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção nos moldes do §1º, do artigo 485 do CPC.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 07 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255574 Nr: 5835-60.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Pereira Bonfim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado 

da lide) do Código de Processo Civil.

Assim, nos termos art. 357 do Código de Processo Civil passo ao 

saneamento do feito e análise das provas a serem produzidas.

As partes são legitimas e estão bem representadas em Juízo.

Nas impugnações ora apresentadas não foram suscitadas preliminares, e 

não vislumbro qualquer nulidade ou irregularidade aparente, razão pela 

qual dou o feito por saneado.

Em razão da necessidade de dilação probatória, DEFIRO a produção de 

prova documental e oral, consubstanciada pelo depoimento de 

testemunhas e depoimento pessoal das partes, designando, para tanto, 

audiência de instrução e julgamento para a data mais próxima possível, 

qual seja, dia 28 de junho de 2018, às 13h30min, oportunidade em que, 

antes de aberta a instrução, as partes poderão chegar a um acordo.

Determino o comparecimento pessoal das partes para prestarem 
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depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código de Processo 

Civil.

A contar da intimação desta decisão as partes possuem o prazo de 15 

dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda deverão os 

causídicos providenciar as intimações das testemunhas arroladas 

tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as 

hipóteses do §4º do mesmo artigo.

Intimem-se as partes e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’ Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 103713 Nr: 1025-86.2010.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camilotti Transportes Ltda, Ivana Savariani 

Camilotti, Hideraldo Bruno Camilotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MS, Cristina Vasconcelos Borges Martins - 

OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 (trinta) DIAS

AUTOS N.º 1025-86.2010.811.0011 cód. 103713

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

PARTE REQUERIDA: Camilotti Transportes Ltda e Ivana Savariani Camilotti 

e Hideraldo Bruno Camilotti

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Camilotti Transportes Ltda, CNPJ: 

02490746000156Inscrição Estadual: 13.115.087-1, brasileiro(a), Endereço: 

Rua Anézia de Gouveia, Nº 253, Bairro: Jardim das Flores, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT e Requerido(a): Hideraldo Bruno Camilotti, Cpf: 

33437190997, Rg: 1.189.106-3 SSP PR Filiação: Bruno Camilotte e de Eloa 

Antonia Nogueira, data de nascimento: 05/07/1959, brasileiro(a), natural de 

Clevelândia-PR, casado(a), comerciante - empresário, Endereço: Rua 

Anesia de Gouveia, Nº 253, Bairro: Jardim das Flores, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT e Requerido(a): Ivana Savariani Camilotti, Cpf: 55942415153, 

Rg: 1103397-5 SSP MT Filiação: Almerys Domingos Savariani e Renata 

Justen Savariani, data de nascimento: 07/09/1962, brasileiro(a), natural de 

Matelandia - PR, casado(a), comerciante, Endereço: Rua Anezia Elias de 

Gouveia, 253, Bairro: Jardim das Flores, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/04/2010

VALOR DA CAUSA: R$ 101.233,34

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos cuja 

parte final segue transcrita.

 SENTENÇA: “Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos vertidos nos embargos monitórios, com escopo no art. 487, I do 

Código de Processo Civil, para o fim constituir como título executivo judicial 

a prova da dívida apresentada na inicial desta ação monitória, devendo 

unicamente ser decotada do cálculo do débito a Tarifa de Abertura de 

Crédito dos contratos n.º 08240202551, no valor de R$ 77,50 (setenta e 

sete reais e cinquenta centavos); 08240202713, no valor de R$ 74,73 

(setenta e quatro reais e setenta e três centavos); 08240206441, no valor 

de R$ 35,00 (trinta e cinco reais); 08240206514, no valor de R$ 46,50 

(quarenta e seis reais e cinquenta centavos); 08240202144, no valor de 

R$ 77,50 (setenta e sete reais e cinquenta centavos); 08240202632, no 

valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais); 08240204384, no valor de R$ 

77,50 (setenta e sete reais e cinquenta centavos); 08240204791, no valor 

de R$ 77,50 (setenta e sete reais cinquenta centavos); 08240205372, no 

valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais); 08240205453, no valor de R$ 

38,90 (trinta e oito reais e noventa centavos); 08240208185, no valor de 

R$ 77,50 (setenta e sete reais e cinquenta centavos); e 082240209173, 

no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Diante da sucumbência mínima, 

nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

condena-se a parte embargante ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, 

cujo valor arbitro em 20% sobre o proveito econômico obtido. P.R.I.C. 

Mirassol D’Oeste, 10 de abril de 2018. Edna Ederli Coutinho - Juíza de 

Direito em substituição legal.”

Eu, Jucinei Aparecida Gonçalves do Carmo, Auxiliar Judiciaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 7 de maio de 2018.

Cleusa Roberto do Carmo

Gestora Judiciaria

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 135892 Nr: 2316-87.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCNGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, João Henrique Garcia - OAB:13153/MT, Pedro Roberto 

Romão - OAB:SP / 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para manifestar acerca da certidão negativa 

acostada nas fls.213, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar novo 

endereço do requerido.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 07 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258992 Nr: 1407-98.2018.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castelão Supermercado Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento do Sudoeste-MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Portanto, indefiro o pleito de gratuidade da justiça ao 

embargante.Desta feita, intime-se a parte embargante para efetuar o 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob as 

penas do art. 456 da CNGC.Após, remetam-se os autos ao Cartório 

Distribuidor para que proceda à retificação do valor da causa na capa dos 

autos e sistema Apolo.Ao arremate, com ou sem o pagamento das custas 

pendentes, certifique-se e volvam-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações, nos termos do supracitado art. 456. Apense-se aos autos 

de código 256430.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 4 de maio de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 95248 Nr: 4708-68.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Alves da Silva & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Senhorinha Alves da 

Cruz - OAB:4440/MT

 Interposto recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intimem-se os apelantes para manifestação/contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias.
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Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT 02 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 666 Nr: 321-30.1997.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMETA PARK'S HOTEL LTDA, Francis Maris Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Mirassol D' Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:8014, Renato Rodrigues Coutinho - OAB:14393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cesar Ochiuto - OAB:

 Defiro o pleito de fls. 575 e 576 para determinar, respectivamente, o 

desapensamento dos presentes autos dos de código 29540 e a 

atualização do sistema Apolo para que as intimações sejam expedidas 

apenas em nome da patrona indicada.

No que tange ao requerimento de fls. 580, verifico que realmente houve 

equívoco na expedição do ofício de fls. 579 para atualização e posterior 

expedição de RPV, isso porque, conforme se aufere do valor executado o 

montante ultrapassa o valor permitido para expedição de RPV, devendo, 

portanto, proceder à expedição de precatório a ser adimplido pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 100 da CF.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Mirassol D’ Oeste - MT, 26 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 150336 Nr: 154-85.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Lingiardi Strachicini - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390

 Na toada da cota ministerial de fls. 201, determino a intimação do 

requerido para que apresente endereço atualizado da testemunha 

arrolada, ante o teor da certidão de fls. 184, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão.

Com apresentação de endereço, determino que se expeça a respectiva 

missiva para oitiva da testemunha.

Determino ainda que a Secretaria de Vara requisite informações acerca do 

cumprimento da missiva expedida à comarca de Cáceres para oitiva da 

testemunha Atila Silva Gattas.

Transcorrendo o prazo in albis para apresentação de endereço da 

testemunha Eder Faustino Barbosa, declaro preclusa sua oitiva.

Tudo devidamente cumprido e aportado aos autos, às partes para 

apresentação de alegações finais.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244371 Nr: 234-73.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pedgurnei Silveira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Mauri Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pleito de f. 59, razão pela qual determino a intimação da 

inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos a 

GIA-ITCMD relativa à operação de transmissão de patrimônio causa mortis, 

bem como as certidões negativas obtidas junto à Sefaz e PGE/MT.

Após, vista à Fazenda para manifestação acerca dos documentos 

juntados, e igual prazo.

Somente então, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 25 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 217693 Nr: 3262-54.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jair Furlan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 165 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi designada a 

data 18 de junho de 2018, às 11hs00min, para a realização pericia da 

parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos Silva 

Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do prazo de quinze 

dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como o Procurador da 

parte autora deverá acompanhar a parte, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir. Igualmente fica o Procurador da parte requerida 

intimado de que foi arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais, devendo a parte requerida, de imediato, efetuar o 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor em conta vinculada ao 

Juízo e os outros 50% (cinquenta por cento), na entrega do laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233875 Nr: 4133-50.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Claudio Ponhe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D`Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, o procurador do requerido fez carga dos autos 

aos 21/03/2018 e devolveu aos 08/05/2018, sem manifestação.

 Mirassol D’Oeste – MT, 10 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253292 Nr: 4888-06.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves Correia Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro - 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Ricci da Silva - 

OAB:21.379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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- OAB:8506-A

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 117/118v a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi 

designada a data 18 de junho de 2018, às 13hs00min, para a realização 

do Exame Pericial da parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna 

dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro 

do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como o 

Procurador da parte autora deverá acompanhar a parte, conforme 

determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e 

laudos médicos que a mesma possuir. Igualmente fica o Procurador da 

parte requerida intimado de que foi arbitrado os honorários periciais no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais, devendo a parte requerida, de 

imediato, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor em 

conta vinculada ao Juízo e os outros 50% (cinquenta por cento), na 

entrega do laudo pericial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 95248 Nr: 4708-68.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Alves da Silva & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arlete Senhorinha Alves da 

Cruz - OAB:4440/MT

 Intimação da Procuradora nomeada curadora no presente feito da r. 

decisão de fls. 70 a qual encontra-se disponível no site do TJMT bem como 

para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248568 Nr: 2357-44.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aparecido Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio João da Silva Soito - 

OAB:114089/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:, Henrique 

Alberto Faria Motta - OAB:113.815/RJ, MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7659, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 117/118v a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi 

designada a data 18 de junho de 2018, às 11hs20min, para a realização 

do Exame Pericial da parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna 

dos Santos Silva Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro 

do prazo de quinze dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como o 

Procurador da parte autora deverá acompanhar a parte, conforme 

determinado pela portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e 

laudos médicos que a mesma possuir. Igualmente fica o Procurador da 

parte requerida intimado de que foi arbitrado os honorários periciais no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais, devendo a parte requerida, de 

imediato, efetuar o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor em 

conta vinculada ao Juízo e os outros 50% (cinquenta por cento), na 

entrega do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246905 Nr: 1567-60.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimação dos Procuradores das partes da r. decisão de fls. 104 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como de que foi designada a 

data 18 de junho de 2018, às 11hs40min, para a realização do Exame 

Pericial da parte autora a ser realizada pela perita, Drª. Bruna dos Santos 

Silva Azevedo – CRM/MT 7134, facultando às partes, dentro do prazo de 

quinze dias, a indicação de assistentes técnicos, bem como o Procurador 

da parte autora deverá acompanhar a parte, conforme determinado pela 

portaria 086/2017 - CA devendo apresentar os exames e laudos médicos 

que a mesma possuir. Igualmente fica o Procurador da parte requerida 

intimado de que foi arbitrado os honorários periciais no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais, devendo a parte requerida, de imediato, efetuar o 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor em conta vinculada ao 

Juízo e os outros 50% (cinquenta por cento), na entrega do laudo pericial.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4145 Nr: 427-21.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enco Engenharia e Comércio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Pereira da Silva - 

OAB:1459-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 427-21.1999 .811.0011 Código 4145

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: O Município de Mirassol D’Oeste

PARTE REQUERIDA: Enco- Engenharia e Comércio Ltda

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Enco Engenharia e Comércio Ltda, 

CNPJ: 29124682000106, Endereço: Av .Jornalista Alves de Oliveira, 761, 

Cidade: Cuiabá-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 555,74( Quinhentos e cinquenta e cinco Reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 9 de maio de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9871 Nr: 609-02.2002.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.J. Lucianetti da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO- CAA

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

 C E R T I D Ã O

Processo Número: 609.02.2002.811.0011 – Código: 9871

Tipo de Ação: Ação de Execução

Requerente: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

Requerido: M.J. Lucianetti da Silva

 DECURSO DE PRAZO - CUSTAS PROCESSUAIS

 Certifico para os devidos fins que, apesar da parte requerente haver sido 

devidamente intimada através do DJE nº 10141, publicado em 17/11/2017, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar quanto o recolhimento das 

custas processuais, este deixou transcorrer o prazo concedido sem 

qualquer manifestação nos autos.

 Mirassol d´Oeste-MT, 08 de maio de 2018.
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 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

Av. Joaquim Cunha, 595 - Residencial Alto da Boa Vista - Edifício do Fórum 

– Bloco 1 - fone/fax (65) 3241-1391/1620

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224021 Nr: 4327-84.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano de Paiva Mazali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajos Lar Center Ind. E Com. De Artigos de 

Vidraçaria e Marmoraria Ltda-ME, Flavio de Paiva Mazali, José Alécio 

Mazali, Ana Paiva Mazali, Alaide Aparecida de Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4327-84.2014 .811.0011 Código 224021

ESPÉCIE: Ação anulatória

PARTE REQUERENTE: Fabiano de Paiva Mazali

 PARTE REQUERIDA: Tapajós Lar Center Ind. E Com. De Artigos de 

Vidraçaria e Marmoraria Ltda ME e outros

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Ana Paiva Mazali Endereço: Rua Nossa 

Senhora Perpetuo Socorro, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT;

Requerido(a): Flavio de Paiva Mazali, Cpf: 69491321153, Rg: 6468128-1 

SSP PR Filiação: José Alecio Mazali e Alaide Aparecida de Paiva Mazali, 

data de nascimento: 27/02/1981, brasileiro(a), natural de Cianorte-PR, 

casado(a), comerciante, Endereço: Av. Almirante Tamandaré, Nº 1.590, 

Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT;

Requerido(a): José Alécio Mazali, Cpf: 30836328949, Rg: 1.940.048 SSP 

PR Filiação: Serafim Mazali e de Vicentina de Oliveira, data de nascimento: 

30/10/1958, brasileiro(a), natural de Arapongas-PR, casado(a), 

comerciante/ empresário, Endereço: Rua Almirante Tamandaré, Nº 199, 

Fundos Ou Nº 1620, Bairro: Cidade Tamandaré, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT;

Requerido(a): Tapajos Lar Center Ind. e Com. de Artigos de Vidraçaria e 

Marmoraria Ltda-me, brasileiro(a), Endereço: Rua Nossa Senhora Pepertuo 

Socorro, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 742,69( Setecentos e quarenta e dois Reais e 

sessenta e nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 8 de maio de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221920 Nr: 3942-39.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cardoso Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3942-39.2014.811.0011 Código 221920

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste- MT

 PARTE REQUERIDA: Maria Cardoso Batista

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Maria Cardoso Batista, Cpf: 

36200794120 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Devanir Mazalli Nº 

440, Bairro: Parque Bandeirantes, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 550,79( Quinhentos e cinquenta Reais e 

setenta e nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 8 de maio de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6316 Nr: 1461-94.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. D. Braga - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1461.94.2000 .811.0011 Código 6316

ESPÉCIE: Ação execução

PARTE REQUERENTE: O Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

 PARTE REQUERIDA: M.C.D.Braga - ME

INTIMANDO(A, S): M. C. D. Braga - Me, CNPJ: 36907970000112, Endereço: 

Rua 28 de Outubro, Nº 2.518, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 544,26( Quinhentos e quarenta e quatro Reais 

e vinte e seis centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração 

do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 8 de maio de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198858 Nr: 4123-74.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.E. TRANSPORTADORA LTDA ME, Samuel Maciel da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF - Brasil Foods S A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:13077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José da Rocha - 
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OAB:36568

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 4123-74.2013 .811.0011 Código 198858

ESPÉCIE: Ação de Rescisão

PARTE REQUERENTE: M E Transportadora Ltda ME

PARTE REQUERIDA: BRF – Brasil Foods S A

INTIMANDO(A, S): Requerente: M.e. Transportadora Ltda Me, brasileiro(a), 

Endereço: Rua Miguel Botelho de Carvalho 1235, Bairro: Centro, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 6.084,62 ( Seis mil e oitenta e quatro Reais e 

sessenta e dois centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 9 de maio de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229799 Nr: 1695-51.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMF, RMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1695-51.2015 .811.0011 Código 229799

ESPÉCIE: Ação Revisional de Alimentos

PARTE REQUERENTE: Rosimeire Moreira Santana

 PARTE REQUERIDA: Neimar Teixeira Florian

INTIMANDO(A, S): Rosimeire Moreira Santana, Cpf: 02744107107, Rg: 

2088494-0 SSP MT Filiação: Roberto Santana da Silva e de Doralice 

Moreira, data de nascimento: 22/05/1990, brasileiro(a), natural de 

Querência-MT, solteiro(a), do lar / vendedora autônoma, Endereço: Rua 14 

de Maio 1033, Bairro: Jardim São Paulo 9.9935-5200, Cidade: Mirassol 

D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 549,47 ( Quinhentos e quarenta e nove Reais e 

quarenta e sete centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 9 de maio de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3324 Nr: 49-07.1995.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulino & Paulino Ltda, Tarcisio Carlos Paulino, 

ALESSANDRA CASTILHO PAIVA PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MS 19.645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 49-07.1995.811.0011 Código 3324

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: Banco do Brasil S A

 PARTE REQUERIDA: Paulino & Paulino Ltda e outros

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Alessandra Castilho Paiva Paulino, 

Cpf: 13346624870, Rg: 861.801 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Av. Tancredo Neves, 1831, Cidade: Mirassol D'oeste-MT;

Executados(as): Paulino & Paulino Ltda, CNPJ: 26526412000149, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Presidente Tancredo Neves, 1831, Bairro: 

Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT;

Executados(as): Tarcisio Carlos Paulino, Cpf: 32118872615 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Francisco de Assis Diniz, Nº 4319, Bairro: 

Jardim das Flores, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.391,89( Um mil trezentos e noventa e um 

Reais e oitenta e nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 8 de maio de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 49-07.1995.811.0011 Código 3324

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: Banco do Brasil S A

 PARTE REQUERIDA: Paulino & Paulino Ltda e outros

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Alessandra Castilho Paiva Paulino, 

Cpf: 13346624870, Rg: 861.801 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), casado(a), 

Endereço: Av. Tancredo Neves, 1831, Cidade: Mirassol D'oeste-MT;

Executados(as): Paulino & Paulino Ltda, CNPJ: 26526412000149, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Presidente Tancredo Neves, 1831, Bairro: 

Centro, Cidade: Mirassol D'oeste-MT;

Executados(as): Tarcisio Carlos Paulino, Cpf: 32118872615 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua Francisco de Assis Diniz, Nº 4319, Bairro: 

Jardim das Flores, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO das partes acima qualificadas, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.391,89( Um mil trezentos e noventa e um 

Reais e oitenta e nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 8 de maio de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242170 Nr: 3977-28.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Henrique da Silva Morais dos Santos Franhan, Jose 

Roberto da Silva Morais dos Santos,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinton Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Espolio de Jose Alves de Brito, 

Clarinda Batista de Brito, João Antonio Batista, Maria de Jesus 

Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 98081 Nr: 247-19.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ariel Henrique Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brandina Figueiredo de Aquino Soalheiro, Maior 

Construções Ltda, Seguradora Brasil Veículos - Cia de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT, Flávia Silva Ribeiro - OAB:13.240-A, 

Gustavo Tostes Cardoso - OAB:6635, Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:13721, JOSE PAULO DE ASSUNÇÃO - OAB:12060/MT

 Intimar a advogada da requerida, Drª Franciely A. Storti Assunção, para 

que devolva os autos, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258469 Nr: 1143-81.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasilino Sampaio de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 31/32, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259125 Nr: 1477-18.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davina de Arruda Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 34, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Compulsando-se os autos, verifica-se que, o 

douto causídico não juntou aos autos o comprovante de residência em 

nome da parte autora. Constituindo este, documento indispensável ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), 

junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do 

autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259123 Nr: 1475-48.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Teniz de Freitas Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 43, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Compulsando-se os autos, verifica-se que, o 

douto causídico não juntou aos autos o comprovante de residência em 

nome da parte autora. Constituindo este, documento indispensável ao 

preenchimento dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts. 319 e 

320, NCPC, razão pela qual determino a intimação do advogado da parte 

requerente, para que emende a exordial regularizando o(s) endereço(s), 

junte o(s) comprovante(s) de(as) residência(s) atualizado e em nome do 

autor ou, caso não seja possível, esclareça o seu vínculo com o titular do 

comprovante a ser juntado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3394 Nr: 253-17.1996.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora acerca da R. Decisão de fls. 500/502, 

cujo dispositivo transcrevo:"...À luz do exposto, DEFIRO o pedido de fl. 

488, para tanto, determino a adjudicação dos bens penhorados, 

depositados e avaliados às fls. 471/472 em favor do exequente Açofer 

Ind. E Com. LTDA. Expeça-se mandado de remoção dos bens adjudicados 

e entregues em mãos do adjudicante.

 Lavre-se o auto de adjudicação que só será assinado decorrido o prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 877 do CPC. Decorrido o prazo e 

sem manifestação, expeça-se Carta de Adjudicação dos referidos bens, 

bem como a ordem de entrega ao adjudicatário, nos moldes previstos no 

art. 877, I e II do CPC. No mais, intime-se o exequente para que apresente 

o cálculo atualizado do valor remanescente devido, bem como para que 

indique outros bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do Código de Processo 

Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Mirassol D’Oeste – 

MT, 25 de abril de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 71158 Nr: 389-57.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Benedita Maura Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JORGE DA CUNHA 

FONTES - OAB:8037-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos encontram-se nesta 

Secretaria a disposição, conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 150051 Nr: 114-06.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autora de que foi expedido alvara eletronico nº. 
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399853-3/2018 no valor de R$ 61.103,27, nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 222985 Nr: 4140-76.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Amaro Viana de Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autora de que foram expedidos alvaras eletronicos 

nºs.400134-6/2018 e 400133-8/2018 nos valores de R$ 2.036,40 e R$ 

21.823,76, respectivamente nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 212606 Nr: 2491-76.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Pereira Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:10603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259435 Nr: 1616-67.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Domingos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 49/51, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de 

tutela pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos 

requisitos legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da 

aplicação vindoura do principio rebus sic standibus."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 182366 Nr: 1351-41.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 21286 Nr: 1411-92.2005.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Villacien Braga, Dayane Wellys Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albatroz Lojistica e Transporte Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adermo Mussi - OAB:, Adermo 

Mussi - OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Prado Sérgio - 

OAB:SP- 237050, Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite - 

OAB:3480-B, Thais Cristina Rodrigues Prado - OAB:SP- 244.557

 Intimar o advogado da parte auora para que se manifeste acerca da 

petição encartada às fls. 1.063/1.067, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258757 Nr: 1293-62.2018.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Luis Marquezini Pinto, José Luiz Marquezini Pinto, 

Maria José Pinto, Aparecido Marquezini Pinto, Orlando Marquezini Pinto, 

Fátima Viana Pinto, Abraão Lucas Viana Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Atilio Salvador Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Castro Cintra - 

OAB:10.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do inventariante de que no prazo de 20 (vinte) dias 

contados da data em que prestou compromisso, qual seja 04/05/2018, 

deverá o inventariante apresentar as primeiras declarações, ex vi do art. 

620 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 118401 Nr: 3576-39.2010.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete de Souza Cintra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Mesanini de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834, Viviane Souza 

do Couto - OAB:13637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado Dr. Gilson Carlos Ferreira, advogado da herdeira Alice, 

sobre a R. sentença de fls. 205, cujo dispositivo transcrevo:"...N’outra 

vertente, o plano de partilha está regular, razão pela qual HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de fl. 

187/190, relativa aos bens deixados pelo falecimento de Maria Mesanini de 

Souza, atribuindo aos herdeiros, por cabeça, seus quinhões, conforme o 

plano de partilha delineado, ressalvados erros, omissões ou eventuais 

direitos de terceiros...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 197804 Nr: 4090-84.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ivanete dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 Intimar a advogada do autora de que foram expedidos alvaras eletronicos 

nºs.402325-0/2018 e 402328-5/2018 nos valores de R$ 2.228,06 e R$ 

11.170,66, respectivamente nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 25441 Nr: 3060-58.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Cares Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor de que foi expedido alvara eletronico nº. 

402335-8/2018 no valor de R$ 88.688,75, nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 254069 Nr: 5244-98.2017.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Lemes do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Franciso Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielle dos antos Bachega - 

OAB:15.192, Paulo Rogerio dos Santos Bachega - OAB:13.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do requerente para informar o atual e correto 

endereço do requerido, tendo em vista que a correspondência foi 

devolvida pelo correio, constando não existe o número.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 225059 Nr: 4474-13.2014.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Pinheiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 163, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:" Indefiro o pedido de fls. 161/162, porquanto 

ainda não foram realizadas tentativas de localização do endereço do 

requerido pelos sistemas do CNJ."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237556 Nr: 1556-65.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. de Marchi -ME, Nelson Vieira Lopes, Maurilio 

de Marchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248457 Nr: 2306-33.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Sudoeste-MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Alves de Campos, Erika Renata Rossi 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do requerente para informar o atual e correto 

endereço do requerido, tendo em vista que as correspondências de fls. 61 

e 63 foram devolvidas pelo correio, constando "Desconhecido"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 130462 Nr: 1451-64.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCRS, MCRS, AdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte exequente para que se manifeste à respeito 

da petição de fls. 129 e seguintes, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3459 Nr: 1242-18.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB, CRB, CCB, JMFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Silva Santos - 

OAB:2.750-B, Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA M. FERREIRA - 

OAB:10.744-B

 Intimar a advogada da parte requerente para que propulsione o feito, sob 

pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234387 Nr: 4459-10.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geyse Marcela Chiuchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal, Aplik Imobiliária Ltda 

- ME, Sebastião Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309, Wilson Roberto de Souza Moraes - OAB:4834

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para que procedam 

com o depósito de 50% (cinquenta por cento) dos honorários arbitrados 

em favor da empresa nomeada, conforme petição de aceite acostada às 

fls. 316.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 23390 Nr: 621-74.2006.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Dominicia Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8.969 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 31720 Nr: 2377-50.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaira Aparecida Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autora de que foram expedidos alvaras eletronicos 

nºs.402298-P/2018 e 402293-9/2018 nos valores de R$ 2.170,76 e 

57.325,18, respectivamente nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 102630 Nr: 857-84.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Souza Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B, Ronaldo Mateus - OAB:10835-e

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar os advogados do autor de que foi expedido alvara eletronico nº. 

400986-P/2018 no valor de R$ 60.263,06, nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 200570 Nr: 131-71.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Aparecida Joaquim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeremias da Cruz Dias - 

OAB:13326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do requerente de que foi designado para o dia 

05/06/2018 as 16:45 horas para a realização da audiência designada, 

devendo comparecer devidamente acompanhado da autora e de suas 

testemunhas, cujo o rol deverá ser apresentado no prazo de cinco dias 

antes da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259189 Nr: 1516-15.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ortega Tomé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wescley Barros Ortega Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que compareça na audiência de 

conciliação a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, designada 

para o dia 20/07/2018 as 14:30 horas, bem como de que, o autor será 

intimado na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242660 Nr: 4207-70.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. determinação de fls. 133, 

cujo teor/dispositivo transcrevo:" Intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 198009 Nr: 3979-03.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gimenes Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.Diesel Caminhoes e Onibus Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Paulo Moreschi - 

OAB:11.686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre o r. despacho 

de fls. 244, cujo teor transcrevo: "Ciência às partes do retorno dos autos 

do Tribunal Justiça do Estado de Mato Grosso. Em nada sendo requerido 

pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as 

baixas anotações necessárias."

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 249368 Nr: 2770-57.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON PORFIRIO DE 

CAMPOS FILHO - OAB:22799, EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR 

- OAB:11988

 Intimar o advogado do acusado para apresentar apresentar Memoriasis 

Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249890 Nr: 2983-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kadmo Marques Cuba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 PROCESSO/CÓD. Nº 249890

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido formulado por Kadmo Marques Cuba, pretendendo 

autorização para trabalho externo, estando atualmente cumprindo pena em 

regime fechado (fls. 36/40).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pleito (fls. 41/43).

A direção da Cadeia Pública informou suas razões quanto à negativa de 

concessão do trabalho externo à fl. 48.

É o relato. Decido.

A Lei de Execuções Penais dispõe que o trabalho externo também será 

admissível aos presos que cumprem pena no regime fechado, conforme 

art. 36 , desde que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo 

prescritos no art. 37 , a ser concedido pela direção do estabelecimento 

prisional, respeitando as cautelas necessárias contra à fuga.

Nesse sentido, cabe ao diretor da Cadeia Pública autorizar, ou não, o 

trabalho externo ao preso, conforme mencionado acima, exceto se o 

referido direito esteja sendo restringido por motivo injusto, o que exige a 

intervenção do Juiz da Execução Penal, conforme art. 66, inciso VI, da LEP 

.

Com efeito, ao apreciar a resposta do ergástulo público local (fl. 48), 

denoto que o trabalho externo não foi concedido ao apenado por motivo 

pertinente, à medida que as vagas de trabalho externo, ofertadas pelo 

convênio firmado com a Secretaria de Obras deste município, já estão 

preenchidas pelo critério de antiguidade dos presos que ingressam no 

estabelecimento, além do bom comportamento e cumprimento de 1/6 da 

pena, visando dar oportunidade a todos os reclusos, já que a maioria 

almeja a prestação de serviço fora do cárcere.

Deste modo, ao deferir o presente pedido, estaríamos preterindo o direito 

dos demais presos que também anseiam pelo serviço externo, os quais se 

encontram reclusos há mais tempo que o recuperando Kadmo Marques 

Cuba, motivo pelo qual assiste razão à direção da Cadeia Pública, pelo que 

indefiro o pedido em comento.

Aguarde-se o cumprimento de pena, voltando-me conclusos na data 

prevista para a progressão de regime.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249889 Nr: 2982-78.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Januario Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Catarino Soares - 

OAB:5664
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 PROCESSO/CÓD. Nº 249889

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido formulado por Rafael Januario Pires, pretendendo 

autorização para trabalho externo, estando atualmente cumprindo pena em 

regime fechado (fls. 35/39).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do 

pleito (fls. 40/42).

A direção da Cadeia Pública informou suas razões quanto à negativa de 

concessão do trabalho externo à fl. 47.

É o relato. Decido.

A Lei de Execuções Penais dispõe que o trabalho externo também será 

admissível aos presos que cumprem pena no regime fechado, conforme 

art. 36 , desde que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo 

prescritos no art. 37 , a ser concedido pela direção do estabelecimento 

prisional, respeitando as cautelas necessárias contra à fuga.

Nesse sentido, cabe ao diretor da Cadeia Pública autorizar, ou não, o 

trabalho externo ao preso, conforme mencionado acima, exceto se o 

referido direito esteja sendo restringido por motivo injusto, o que exige a 

intervenção do Juiz da Execução Penal, conforme art. 66, inciso VI, da LEP 

.

Com efeito, ao apreciar a resposta do ergástulo público local (fl. 47), 

denoto que o trabalho externo não foi concedido ao apenado por motivo 

pertinente, à medida que as vagas de trabalho externo, ofertadas pelo 

convênio firmado com a Secretaria de Obras deste município, já estão 

preenchidas pelo critério de antiguidade dos presos que ingressam no 

estabelecimento, além do bom comportamento e cumprimento de 1/6 da 

pena, visando dar oportunidade a todos os reclusos, já que a maioria 

almeja a prestação de serviço fora do cárcere.

Deste modo, ao deferir o presente pedido, estaríamos preterindo o direito 

dos demais presos que também anseiam pelo serviço externo, os quais se 

encontram reclusos há mais tempo que o recuperando Rafael Januario 

Pires, motivo pelo qual assiste razão à direção da Cadeia Pública, pelo que 

indefiro o pedido em comento.

Aguarde-se o cumprimento de pena, voltando-me conclusos na data 

prevista para a progressão de regime.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236787 Nr: 1135-75.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Sotero Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 08 de maio de 2018, às 15h30min.

Autos n°: 236787

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi procedido a justificação do reeducando Braz 

Sotero Pereira. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Abram-se vistas à Defesa e Ministério Público para manifestação 

sucessiva, em 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marcel de Sá Pereira

Advogado

Braz Sotero Pereira

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237154 Nr: 1342-74.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Resende dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 PROCESSO/CÓD. Nº 237154

 Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de VALDIR RESENDE DOS ANJOS.

Às fls. 129/131 foi informado que o recuperando praticou falta grave, 

consistente na prática do delito de furto, motivo pelo qual sua regressão 

de regime cautelar foi determinada para o fechado, conforme fls. 137/138.

 Audiência de justificação à fl. 147.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo 

recuperando em audiência, e consequente retorno do recuperando ao 

regime semiaberto, conforme fls. 165/167.

O Ministério Público retorquiu o pedido da defesa, consoante fl. 168, 

pugnando pela regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do 

reeducando para o fechado.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da 

pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a 

transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o 

condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

Pois bem, o apenado, segundo consta às fls. 129/131, supostamente 

cometeu o delito de furto no dia 06.12.2017, isto é, durante o cumprimento 

de sua reprimenda no regime semiaberto.

 Em audiência de justificação, ocorrida em 07 de fevereiro de 2018, o 

recuperando confessou a prática do delito de furto.

Nesse panorama, inexistindo justificativa plausível para eximir o 

recuperando da falta grave, torna-se cogente seu reconhecimento, vez 

que o apenado foi devidamente cientificado da condição de “não cometer 

novo crime ou contravenção penal”, de acordo com o termo de audiência 

admonitória de fls. 117/118.

Ora, é evidente que o recuperando não hesitou em retornar à prática de 

condutas delitivas, demostrando-se inapto ao retorno do convívio social, 

uma vez que o regime extramuros para cumprimento de pena não se 

evidenciou adequado e eficiente para coibi-lo de praticar novos crimes.

 Nesse diapasão, ressalto que a regressão para o regime fechado é 

admitida mesmo que o recuperando não tenha sido condenado pelo fato 

doloso praticado, com trânsito em julgado, sendo suficiente que tenha sido 

acusado da prática de fato definido como crime doloso. Sobre o tema, 

trago a lume a Súmula nº 526 do STJ:

 Súmula nº 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do 

cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena 

prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no 

processo penal instaurado para apuração do fato.

Nesse sentido, veja-se a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “(...) Por 

outro lado, cometer um fato (note-se que se fala em fato e não em crime, 

de modo que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado de 

eventual sentença condenatória) definido em lei como crime doloso 

(despreza-se o delito culposo para tal finalidade), conforme a gravidade 

concreta auferida pelo juiz, pode levar o condenado do aberto ao 

semiaberto ou desse para o fechado, bem como do aberto diretamente 

para o fechado. (...)”.(Leis penais e processuais penais comentadas. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 561-562).

Na mesma linha, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA 

GRAVE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - O 

cometimento de fato definido como crime doloso, durante o cumprimento 
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da pena de reclusão em regime semiaberto, justifica a regressão cautelar 

do regime prisional inicialmente fixado. II - A configuração da falta grave 

independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. III - 

Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 229109/PE (2011/0308652-0), 5ª 

Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 05.06.2012, unânime, DJe 12.06.2012).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE REFORMA DA 

DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO 

PARA O FECHADO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU QUE DESCUMPRIU AS 

CONDIÇÕES IMPOSTAS À PROGRESSÃO PARA O REGIME 

INTERMEDIÁRIO - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO ESTABELECIMENTO 

PRISIONAL - FALTA GRAVE - PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO 

CURSO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o réu, 

injustificadamente, descumpre as condições impostas à progressão para 

o regime semiaberto, ao não comparecer no estabelecimento prisional, 

comete falta grave, a implicar na regressão para o regime fechado. 2. A 

Lei de Execuções Penais não exige o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória para efeito de viabilizar a regressão regimental, 

bastando que o reeducando tenha, no curso da execução, perpetrado 

novo crime doloso, a teor do art. 118, I, da LEP, não havendo falar-se, 

outrossim, em afronta ao princípio da presunção de inocência 

(precedentes do STF). (Agravo de Execução Penal nº 47941/2012, 2ª 

Câmara Criminal do TJMT, Rel. Alberto Ferreira de Souza. j. 21.11.2012, 

unânime, DJe 28.11.2012).

No tocante a data-base para progressão de regime, deverá ser aplicada a 

data da falta grave, segundo entendimento jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO - DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO AO AGENTE 

PENTIENCIÁRIO - PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO FALTA GRAVE - 

RECONHECIMENTO - TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DE EVENTUAIS 

BENEFÍCIOS - DATA DO COMETIMENTO DA FALTA GRAVE E NÃO DA 

DECISÃO QUE A RECONHECEU. 01. Comete falta grave o apenado que 

não obedece e não respeita o agente penitenciário, bem como pratica atos 

de indisciplina, a teor do disposto no art. 50 , VI , da LEP . 02. O marco 

inicial para contagem do prazo para efeitos de concessão dos benefícios 

previsto na Lei de Execução Penal deve ser a data do cometimento da 

falta grave e não a da decisão que a reconheceu. (TJ-MG - Agravo em 

Execução Penal : AGEPN 10713090919984001 MG, data do julgamento: 

Relator: Fortuna Grion). (Destaquei).

À propósito, o verbete sumular nº 534 da Corte Superior pontifica o 

presente tema:

Súmula 534: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para 

a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir 

do cometimento dessa infração.

Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, 

regrido, em definitivo, o regime de cumprimento da pena do recuperando 

VALDIR RESENDE DOS ANJOS, do semiaberto para o fechado ante a 

prática de fato definido como crime doloso.

Ademais, considerando que o recuperando se encontra em regime 

fechado, o que impossibilita o cumprimento simultâneo das penas 

restritivas inseridas nas guias de fls. 87 e 150, converto-as em privativa 

de liberdade, com supedâneo no art. 44, §5º, do CP.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor do recuperando.

Elabore-se o cálculo de pena atualizado.

Com o aporte, dê-se vista as partes para manifestação, iniciando pela 

defesa, no prazo de 05 (cinco), para posterior homologação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245661 Nr: 899-89.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Anibadab Dias Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 Processo/CI nº 245661

Vistos, etc.

Constatado o equívoco informado na certidão de fl.70, vez que fora 

expedido Guia de Execução Penal na pendência de interpor recurso, 

consoante ata de audiência acostada às fls.58/59, abra-se vistas às 

partes para apresentar as razões e contrarrazões recursais.

Haja vista a não ocorrência do transito em julgado, retifique-se às 

formalidades expedidas às fls. 65/70. Por fim, desentranhe-se a Guia de 

Execução Penal de fl.64 dos autos e faça a remessa do executivo de CI 

258752 conclusos.

Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253314 Nr: 4897-65.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda de Andrade 

Rodrigues - OAB:17414-0

 PROCESSO/CÓD. Nº 253314

 Vistos, etc.

Não sendo incumbência do Poder Judiciário diligenciar endereço de partes 

ou testemunhas, apenas em situações excepcionalíssimas, 

adequadamente comprovadas, poderia ser utilizado o aparato judicial para 

tal intento, cabendo à parte autora apontar o endereço da parte ré ou de 

suas testemunhas, principalmente em se tratando do Ministério Público a 

parte requerente, por possuir referido órgão poder requisitório neste 

sentido, segundo sua lei de regência.

Na hipótese, não tendo sido apontada concretamente a imprescindibilidade 

do depoimento da vítima, não se mostra razoável transferir o ônus de 

informar a sua localização ao Poder Judiciário, vez que compete à parte a 

correta indicação do endereço da testemunha com a qual pretende 

comprovar as respectivas alegações.

Assim, indefiro o pleito de fl. 69.

Intime-se o Ministério Público para que informe o endereço da parte vítima 

ou requeste o que é de direito.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245841 Nr: 31-27.2017.811.0039

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Gonçalves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marcel de sá pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 245841

 Vistos etc.

Trata-se de execução penal em que o(a) recuperando(a) iniciará seu 

cumprimento de 01 (uma) pena restritiva de direito e multa concernentes 

em:

1) prestação pecuniária no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais), dividido em 07 (sete) parcelas mensais de R$ 136,28 (cento 

e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), com vencimento da primeira 

parcela um mês após a intimação do(a) recuperando(a), que deverá 

depositar referida quantia na conta do Conselho da Comunidade de 

Mirassol D’Oeste, Banco do Brasil, AG. 1320-X, conta corrente 18.913-8, 

CNPJ.10.437.856/0001-82.

Após o referido depósito, que deverá ser IDENTIFICADO e na boca do 

caixa, e nunca em envelope, o(a) recuperando(a) deverá tirar uma cópia 

do comprovante de depósito e juntar a referida cópia neste processo, todo 

mês, entre os dias 01 e 10 (dez) de cada mês.

2) Após o pagamento da prestação pecuniária, deverá iniciar o pagamento 

da multa, consistente no valor de R$954,00 (novecentos e cinquenta e 

quatro reais), conforme sentença condenatória, dividido em 07 (sete) 

parcelas mensais de R$136,28 (cento e trinta e seis reais e vinte e oito 

centavos), cuja quantia será revertida ao Fundo Penitenciário de Mato 
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Grosso - FUNPEN/MT, conforme art. 2º, da Lei Complementar Estadual nº 

498, de 04 de julho de 2013, devendo proceder com o recolhimento 

mediante guia a ser retirada na escrivania deste Juízo.

 Procedido referido recolhimento, o recuperando deverá tirar uma cópia do 

comprovante de pagamento e juntar a referida cópia neste processo, todo 

mês, entre os dias 01 e 10 de cada mês.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime.

Quanto à pena de multa (30 dias-multa), findo o pagamento dos valores 

acima fixados, ao cálculo desta.

Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para pagamento em 10 

(dez) dias. Transcorrido aludido prazo sem pagamento da multa ou 

requerimento de parcelamento, nos termos do art. 51, do CP, a multa será 

considerada dívida de valor, aplicando-se as normas da legislação relativa 

à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhem a 

certidão da divida ativa à Procuradoria Geral do Estado.

 Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), dê-se vista a Defesa e 

após ao Ministério Público.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 05 de fevereiro de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113482 Nr: 523-38.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: West Maq - Comércio, importação e exportação LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDERSON FISCHER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B, Débora Cristina Moreschi - OAB:MT 6800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113057 Nr: 324-16.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emerson Rigoni Agropecuária

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.E.I Comércio de Produtos Agropecuários

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Sebben - OAB:RS/44690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz de Felippo 

Júnior - OAB:RS/78794, Juarez Carlos Marin - OAB:RS/44235, Marco 

Antonio Garcia - OAB:RS/48940

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte requerida para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116500 Nr: 2100-51.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Eduardo Soares Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Eu, Ana Rita Cordenonsi Buchmann, Analista Judiciária da Primeira Vara 

da Comarca de Nova Mutum/MT, no uso das atribuições legais,

Com fulcro no artigo 93, XIV, da Constituição Federal, artigo 203, §4º do 

CPC e da Ordem de Serviço nº 01/2015,

 IMPULSIONO A CARTA PRECATÓRIA POR ATO ORDINATÓRIO

para fins de:

(X) CUMPRI-LA, conforme deprecado, servindo a cópia como mandado. 

Após cumprimento, devolvo ao Juízo de origem.

( X ) INTIMAR A PARTE INTERESSADA, para que, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.207 da CNGC, providencie o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de devolução da 

missiva sem cumprimento, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

( ) OFICIAR O JUÍZO DEPRECANTE solicitando o encaminhamento dos 

documentos necessários ao cumprimento da missiva, tendo em vista o não 

atendimento dos requisitos do artigo 260, NCPC.

Documentos faltantes:

( ) Petição Inicial;

( ) Procuração e Substabelecimentos;

( ) Decisão concessiva de Assistência Judiciária Gratuita e/ou 

Comprovante do Pagamento das Custas;

( ) Quesitos;

( ) Outros:__________________________

( ) SOLICITAR AO JUÍZO DEPRECANTE A DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA 

PARA REALIZAÇÃO DO ATO DEPRECADO, em razão da inexistência de 

tempo hábil para cumprimento.

Nova Mutum/MT, 09 de maio de 2018.

Ana Rita Cordenonsi Buchmann

Matrícula 7544

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116859 Nr: 2266-83.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDERSON FISCHER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116772 Nr: 2230-41.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Anor Garbin, Luizete Ines 

Vendruscolo Garbin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Eu, Milene Arissava, Gestora Judiciária da Primeira Vara da Comarca de 

Nova Mutum/MT, no uso das atribuições legais,

Com fulcro no artigo 93, XIV, da Constituição Federal, artigo 203, §4º do 

CPC e da Ordem de Serviço nº 01/2015,

 IMPULSIONO A CARTA PRECATÓRIA POR ATO ORDINATÓRIO

para fins de:

(X) CUMPRI-LA, conforme deprecado, servindo a cópia como mandado. 

Após cumprimento, devolvo ao Juízo de origem.

( X ) INTIMAR A PARTE INTERESSADA, para que, nos termos da legislação 

vigente e do artigo 1.207 da CNGC, providencie o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de devolução da 

missiva sem cumprimento, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência.

( ) OFICIAR O JUÍZO DEPRECANTE solicitando o encaminhamento dos 

documentos necessários ao cumprimento da missiva, tendo em vista o não 

atendimento dos requisitos do artigo 260, NCPC.

Documentos faltantes:

( ) Petição Inicial;

( ) Procuração e Substabelecimentos;

( ) Decisão concessiva de Assistência Judiciária Gratuita e/ou 

Comprovante do Pagamento das Custas;

( ) Quesitos;

( ) Outros:__________________________

( ) SOLICITAR AO JUÍZO DEPRECANTE A DESIGNAÇÃO DE NOVA DATA 

PARA REALIZAÇÃO DO ATO DEPRECADO, em razão da inexistência de 

tempo hábil para cumprimento.

Nova Mutum/MT, 09 de maio de 2018.

Milene Arissava

Matrícula 20596

Gestora Judiciária

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79547 Nr: 2709-73.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DOS SANTOS , Luis Felipe Lammel, Vinicius 

Pereira Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13746-O, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Martins - OAB:SP 

84.314

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 117/118, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 

do CPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do 

Executado Banco Panamericano S/A.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo o bloqueio, intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de 

direito, sob pena de extinção.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77247 Nr: 815-62.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. F. DE LIMA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por 

BANCO BRADESCO S/A em face de E. F. DE LIMA EIRELI, na qual pleiteia o 

autor, às fls. 75/77, a conversão da ação em EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL com fundamento no artigo 329, caput, incisos I e II do 

Novo Código de Processo Civil. Do mesmo modo, consoante se infere do 

artigo 5º do Decreto-Lei n.º 911/69, ao credor é facultado o ajuizamento 

da ação de execução: “Art. 5º Se o credor preferir recorrer à ação 

executiva ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a 

critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para 

assegurar a execução.” Portanto, não tendo sido realizada a citação da 

parte contrária, consoante preconiza o artigo 329, inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, é facultado ao autor aditar o pedido inicial, de modo a 

alterar o cerne da questão exordial, restando obrigado apenas ao 

complemento de eventuais custas processuais incidentes pela 

readequação do valor da causa. Desse modo, como se extrai dos autos, 

não houve a triangularização da relação processual, sendo possível, 

portanto, o aditamento à peça inicial. Ante o exposto, com fundamento nos 

artigos 329, caput, incisos I e II do Novo Código de Processo Civil c/c artigo 

5° do Decreto Lei 911/69, defiro o pleito constante às fls. 75/77 para 

acolher o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em 

execução, nos termos expostos. Proceda-se a retificação da capa dos 

autos e as devidas anotações no cartório distribuidor. Após, cite-se o 

executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º 

e 2º, do artigo 212 do Código Processual Civil. Fixo os honorários 

advocatícios a serem pagos pela parte executada no montante de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao 

benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 99112 Nr: 5785-37.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio Renato Uggeri, Laura Maria Cini Marchionatti, 

Ricardo Marchionatti Uggeri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uggeri Agropecuária Ltda, Alcindo Uggeri, 

Ernestides Uggeri, Almeu Joel Uggeri, Nestor José Bortolini, Arnaldo José 

Bortolini, Euclydes Arnaldo Uggeri, Uggeri S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Luiz Bernardon - 

OAB:RS/18.157, Cesar Roberto Boni - OAB:MT 8268-B, Davi Ricardo 

Almeida Heck - OAB:RS/78.354,, VANIR PERIN - OAB:4947, Vanir 

Perin - OAB:RS/4.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelino Somavilla - 

OAB:22.915/OAB-RS, Cassia Ronise Somavilla Guasso - 

OAB:38.740/OAB-RS, Jobbes Dashiell Somavilla - OAB:76.624/ 

OAB-RS, JOBBES DASHIELL SOMAVILLA - OAB:76624, Rosaura da 

Silva - OAB:72.356/OAB-RS

 Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

acerca data designada para a realização da perícia, sendo o dia 

22/05/2018, às 09:30 horas, devendo as partes e seus representantes 

comparecerem no local indicado as fls. 658/659.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115197 Nr: 1447-49.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMdM, CdSdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerente para informar se houve o cumprimento da 

antecipação de tutela concedida.

 Em caso de não ter sido cumprida a antecipação de tutela, intime-se o 

requerente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de 

direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109051 Nr: 5502-77.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZER DOS SANTOS COINETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.282, Parágrafo Único, da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE EDITAL com a 

finalidade de intimar a parte autora a dar prosseguimento ao feito em 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96335 Nr: 3962-28.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87449 Nr: 3382-32.2015.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERIO DE LIMA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98841 Nr: 5615-65.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEON DENNYS BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, IVO PEREIRA - OAB:143801, Jamil Alves de Souza - 

OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.282, Parágrafo Único, da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE EDITAL com a 

finalidade de intimar a parte autora a dar prosseguimento ao feito em 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79322 Nr: 2538-19.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisa Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:MT 15.687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB: MT 14.469-A

 Vistos.

Tendo em vista que a parte requerente ELISA MENDES DA SILVA é 

beneficiária da Gratuidade da Justiça e ela requereu a confecção de 

prova pericial grafotécnica, de acordo com o artigo 98, inciso VI, do CPC, a 

gratuidade da justiça compreende os honorários periciais.

Desta feita, o artigo 95, § 3°, preconiza que quando o pagamento da 

perícia for de responsabilidade de beneficiário da Justiça Gratuita, ela 

poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente 

público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público 

conveniado (que não existe em nosso Estado) ou paga com recursos 

alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no 

caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado 

conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do 

Conselho Nacional de Justiça.

Estamos diante da segunda hipótese, visto que neste caso, foi editada a 

Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe acerca 

dos honorários periciais em que a perícia deveria ser custeada pelo 

beneficiário da Gratuidade da Justiça.

O valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) estabelecido às fls. 91/92 já está 

majorado, pois a mencionada resolução estabelece o valor de R$ 300,00 

(trezentos reais) para realização de tal perícia.

Por isso, INDEFIRO o requerimento do perito às fls. 97/100 para majoração 

dos honorários para a importância de R$ 4.400,00 (quatro mil e 

quatrocentos reais).

Assim, intime-se o perito nomeado para dizer, no prazo de 05 (cinco) dias, 

se aceita o encargo pelo valor dos honorários estabelecido às fls. 91/92 

ou se deseja declinar da nomeação.

Caso o perito decline, intime-se a parte autora, para que informe, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se ainda deseja a produção da prova pericial, sob pena 

de preclusão.

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se o decurso do 

prazo e tornem os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 21142 Nr: 23-60.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

de Mato Grosso - CREA-MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irrigaplante Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Auriany Mazzer Marques Silva 

- OAB:MT 14.301-E, Helmut Flavio Preza Daltro - OAB:MT / 7.285, 

Roberto Carloni de Assis - OAB:MT 11.291, TATYANE CAVALCANTI 

DE ALBUQUERQUE - OAB:8.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online de fl.88. Assim, na forma estabelecida 

pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio 

on-line até o limite do débito exequendo apurado, tomando por base o 

CNPJ da executada Irrigaplante Comércio e Representações Ltda.

 Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intimem-se os executados para em 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única 

para vinculação dos valores.

Processe o presente em segredo de justiça.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85331 Nr: 2124-84.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAM MAIKOM MOURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 50, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

CPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ, determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito apurado, tomando por base o CPF do executado Jonatham 

Maikom Moura da Silva.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 42777 Nr: 2144-85.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaber Felipe de Quadros Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Ghellere

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 46, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

CPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o limite 

do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do 

Executado Edson Ghellere.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76018 Nr: 4595-44.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A.C.N. MT - SICREDI CENTRO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusvaldo Ferreira da Silva ME, Neusvaldo 

Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora online de fls. 126/127. Assim, na forma 

estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ 

determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo apurado, 

tomando por base o CPF/CNPJ dos executados Neusvaldo Ferreira da 

Silva – ME e Neusvaldo Ferreira da Silva.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo o bloqueio, intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de 

direito, sob pena de extinção.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44998 Nr: 424-49.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Pittner, José Cordeiro de Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 134/135, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 

do NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ dos 

executados Antônio Marcos Pittner e José Cordeiro de Paulo.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca veículo registrado em nome do executado 

via sistema RENAJUD.

Se inexitosas todas as diligências citadas acima, intime-se o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que lhe for de direito, sob pena de extinção.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 36868 Nr: 3174-29.2007.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sadi Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozório Lúcio Sella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Mazo 

Fávero - OAB:MT 10.262-B, Luciana Cristina Martins Trevisan - 

OAB:MT 11.955-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 123, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

CPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ, determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito apurado, tomando por base o CPF do requerido Ozório 

Lucio Sella.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o requerido para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 
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vinculação dos valores.

Caso negativo, proceda a busca de veículo registrado em nome do 

requerido via sistema RENAJUD.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105962 Nr: 3828-64.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lote Facil Incorporadora e Construtora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlindo Vizoli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cicero Augusto Milan - OAB:MT 

16.703-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 50, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

CPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o limite 

do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do 

Executado Marlindo Vizoli.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o Executado para, querendo, 

requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 102372 Nr: 1695-49.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda - EPP, Idu Costa, FLÁVIO 

AUGUSTO CIVALSCI COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 40, assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do 

NCPC c/c o Provimento 04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o 

limite do débito exequendo apurado, tomando por base o CPF/CNPJ dos 

executados Aços Mutum LTDA – EPP, Idu Costa e Flávio Augusto Civalsci 

Costa.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativo o bloqueio, intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de 

direito, sob pena de extinção.

 Por fim, encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para retificação 

na capa dos autos, para fazer constar Idu Costa e Flávio Augusto Civalsci 

Costa como executados.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101570 Nr: 1189-73.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU MOGNON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.282, Parágrafo Único, da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE EDITAL com a 

finalidade de intimar a parte autora a dar prosseguimento ao feito em 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32368 Nr: 1974-21.2006.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvino Rupolo, Joaquim Diogenes Jacobsen, 

Plinio Cella, Clemente Franzener, Sidney Roberto Duarte Ferreira, Espólio 

de Nilson Ferreira Guimarães, Osni José da Silva, Leandro Félix Pereira, 

Edy Wilson Piccini, Ana Maria S. de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Cristiano Ribeiro Andrade - OAB:MT 9.706 - A, 

Defensor Público de Nova Mutum - MT - OAB:MT 001, Elenir Avalo - 

OAB:RO 224-A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Fernando Henrique Mazo Fávero - OAB:MT 10.262-B, HEBER 

PEREIRA BASTOS - OAB:MT 13.698, Leandro Felix Pereira - 

OAB:12673/MT, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Milene Arissava - OAB: MT 16.851, Rogério Antonio de 

Lima - OAB:MT 7.303-A

 “Vistos. Declaro encerrada a instrução. Ante a complexidade do feito, 

concedo vista dos autos, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, ao 

Ministério Público para apresentação de memoriais finais. Após, intime-se 

cada requerido sucessivamente para apresentar razões finais, no mesmo 

prazo, encerrando-se com vistas para a Defensoria Pública. Em seguida, 

retornem os autos conclusos para prolação sentença. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105430 Nr: 3518-58.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arrozeira Somar Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Alves dos Santos & Cia Ltda, Antônio 

Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida nos autos e/ou 

sua devida distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54985 Nr: 2462-63.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdomiro Francisco de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 1.002 e 1.691, XVI da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte requerente, na pessoa do 

seu procurador para que apresente contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposição 

do artigo 1.010, §1º, do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010372-97.2015.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

NELCI CASARIN EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDO MATIOLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: NELCI CASARIN EIRELI - ME 

Dados do Processo: Processo: 8010372-97.2015.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 23.360,00 Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 21/11/2018 Hora: 

14:00 EXEQUENTE: NELCI CASARIN EIRELI - ME Advogado do(a) 

EXEQUENTE: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A Nome: 

NELCI CASARIN EIRELI - ME Endereço: Avenida MUTUM, 1500 N, CENTRO, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EXECUTADO: JOAO FERNANDO 

MATIOLI Advogado do(a) EXECUTADO: Nome: JOAO FERNANDO MATIOLI 

Endereço: Rua MIGUEL COUTINHO, 11-72, CENTRO, PRESIDENTE EPITÁCIO 

- SP - CEP: 19470-000 Senhor(a): EXEQUENTE: NELCI CASARIN EIRELI - 

ME Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

EXEQUENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 7 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010434-11.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGNES MEILA SOUZA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: AGNES MEILA SOUZA COSTA 

Dados do Processo: Processo: 8010434-11.2013.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 5.000,00 Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

EXEQUENTE: AGNES MEILA SOUZA COSTA Advogado do(a) EXEQUENTE: 

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - MT0018701A Nome: AGNES MEILA 

SOUZA COSTA Endereço: Rua DAS HORTENCIAS, 841W, CENTRO, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EXECUTADO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS 

- ME Advogado do(a) EXECUTADO: GUSTAVO HENRIQUE STABILE - 

SP251594 Nome: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Endereço: Rua 

MANOEL SEGUNDO CELICE, 60, RESIDENCIAL PRADO, BIRIGÜI - SP - CEP: 

16201-263 Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da EXECUÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, acerca do resultado negativo da tentativa de Penhora 

Online efetuada, para que informe bens (e sua respetiva localização) da 

Parte Executada passíveis de penhora, ou requeira o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Nova Mutum 

- MT, 7 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010438-82.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON HORTENCIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: JOSE FERNANDES DOS SANTOS 

FILHO Dados do Processo: Processo: 8010438-82.2012.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 3.705,26 Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

21/11/2018 Hora: 16:20 EXEQUENTE: JOSE FERNANDES DOS SANTOS 

FILHO Advogados do(a) EXEQUENTE: IVONIR ALVES DIAS - MT0013310S, 

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - MT0018701A Nome: JOSE FERNANDES 

DOS SANTOS FILHO Endereço: Rua DAS BEGONHAS, 2498W, LIRIO DO 

CAMPO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EXECUTADO: JADERSON 

HORTENCIO DA SILVA Advogado do(a) EXECUTADO: Nome: JADERSON 

HORTENCIO DA SILVA Endereço: Zona Rural PONTAL DO MARAPE, LOTE 

292, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): EXEQUENTE: JOSE 

FERNANDES DOS SANTOS FILHO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, para que compareça à Audiência 

de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

7 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010481-82.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. TEIXEIRA DA COSTA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F R EDITORA COMUNICACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: J. C. TEIXEIRA DA COSTA - ME 

Dados do Processo: Processo: 8010481-82.2013.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 21.500,00 Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

EXEQUENTE: J. C. TEIXEIRA DA COSTA - ME Advogado do(a) EXEQUENTE: 

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - MT0007262A Nome: J. C. TEIXEIRA DA 

COSTA - ME Endereço: Avenida DAS PERDIZES, 375, S, LOTEAM, JOSE 

APARECIDO RIBEIRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EXECUTADO: 

F R EDITORA COMUNICACOES LTDA - ME Advogado do(a) EXECUTADO: 

Nome: F R EDITORA COMUNICACOES LTDA - ME Endereço: Avenida DAS 

PALMEIRAS, 63,, SALA 07, CENTRO COMERCIAL DE AGOSTINI, JARDIM 

IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-850 Nos termos da legislação 

vigente, serve a presente, extraída dos autos da EXECUÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca do 

resultado negativo da tentativa de Penhora Online efetuada, para que 

informe bens (e sua respetiva localização) da Parte Executada passíveis 

de penhora, ou requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Nova Mutum - MT, 8 de maio de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 
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ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010488-45.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DA SILVA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA DOS SANTOS OAB - MT0009473A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXECUTADO: VERDE TRANSPORTES LTDA 

Dados do Processo: Processo: 8010488-45.2011.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 20.000,00 Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 

Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/11/2018 Hora: 

13:20 EXEQUENTE: LUCIANA ALVES DA SILVA BRITO Advogado do(a) 

EXEQUENTE: FABIO SILVA DOS SANTOS - MT0009473A Nome: LUCIANA 

ALVES DA SILVA BRITO Endereço: Avenida DOS PAVOES, 983W, 

JARDIM IMPERIAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EXECUTADO: 

VERDE TRANSPORTES LTDA Advogados do(a) EXECUTADO: ALINNE 

SANTOS MALHADO - MT0015140A, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

MT0005985A Nome: VERDE TRANSPORTES LTDA Endereço: , 7034, 

senhor do Passos, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 Senhor(a): 

EXECUTADO: VERDE TRANSPORTES LTDA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de EXECUTADO, de todo o teor da decisão 

retro/anexo, bem como para que compareça à Audiência de Conciliação, 

na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço 

ao final indicado, oportunidade em que poderá oferecer Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, nos termos do Art. 52, IX da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 8 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010488-45.2011.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALVES DA SILVA BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA DOS SANTOS OAB - MT0009473A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: LUCIANA ALVES DA SILVA 

BRITO Dados do Processo: Processo: 8010488-45.2011.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 20.000,00 Espécie/Assunto: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/11/2018 

Hora: 13:20 EXEQUENTE: LUCIANA ALVES DA SILVA BRITO Advogado 

do(a) EXEQUENTE: FABIO SILVA DOS SANTOS - MT0009473A Nome: 

LUCIANA ALVES DA SILVA BRITO Endereço: Avenida DOS PAVOES, 

983W, JARDIM IMPERIAL, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

EXECUTADO: VERDE TRANSPORTES LTDA Advogados do(a) 

EXECUTADO: ALINNE SANTOS MALHADO - MT0015140A, RICARDO 

GOMES DE ALMEIDA - MT0005985A Nome: VERDE TRANSPORTES LTDA 

Endereço: , 7034, senhor do Passos, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 

Senhor(a): EXEQUENTE: LUCIANA ALVES DA SILVA BRITO Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 8 de maio de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000323-14.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LEONCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ROGERIO LEONCO FERREIRA 

Dados do Processo: Processo: 1000323-14.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 22.401,40 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO 

(1107) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/11/2018 

Hora: 14:00 REQUERENTE: ROGERIO LEONCO FERREIRA Advogado do(a) 

REQUERENTE: OLIANI RASPINI - MT0014330A Nome: ROGERIO LEONCO 

FERREIRA Endereço: Rua das Açucenas, 13, Edelmina Querubim, NOVA 

MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: SUPERMERCADO E 

ATACADO SAITO LTDA. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: 

SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA. Endereço: Avenida dos 

Pavoes, 783 W, Parque do Sol, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

Senhor(a): REQUERENTE: ROGERIO LEONCO FERREIRA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 8 de maio de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010506-95.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI GIRARDI FEIJO MICHEL (REQUERENTE)

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAVAJ TRANSPORTES AEREOS REGULARES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: FRANCIELI GIRARDI FEIJO 

MICHEL, LEANDRO WESTPHALEN MICHEL Dados do Processo: Processo: 
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8010506-95.2013.8.11.0086 Valor causa: R$ 20.790,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

FRANCIELI GIRARDI FEIJO MICHEL, LEANDRO WESTPHALEN MICHEL 

Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - 

MT0007262A Advogado do(a) REQUERENTE: LEANDRO WESTPHALEN 

MICHEL - MT0007262A Nome: FRANCIELI GIRARDI FEIJO MICHEL 

Endereço: Avenida DOS BEIJA FLORES, 1641, N, CENTRO, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 Nome: LEANDRO WESTPHALEN MICHEL Endereço: 

Avenida DOS BEIJA FLORES, 1641-W, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: TAVAJ TRANSPORTES AEREOS REGULARES SA 

Advogado do(a) REQUERIDO: JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

MT0006910A-N Nome: TAVAJ TRANSPORTES AEREOS REGULARES SA 

Endereço: Avenida ISAAC POVOAS, 586, ED. WALL STREET, SALA 02, 

CENTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-340 Nos termos da legislação 

vigente, serve a presente, extraída dos autos da EXECUÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca do 

resultado negativo da tentativa de Penhora Online efetuada, para que 

informe bens (e sua respetiva localização) da Parte Executada passíveis 

de penhora, ou requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. Nova Mutum - MT, 9 de maio de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010554-54.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NEVES DE SOUSA OAB - MT0014329A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - 

EPP Dados do Processo: Processo: 8010554-54.2013.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 5.748,61 Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 

Advogado do(a) EXEQUENTE: ALESSANDRA NEVES DE SOUSA - 

MT0014329A Nome: R.M. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP Endereço: Rua 

OSVALDO ARANHA, 453, VILA GLORIA, ASSIS - SP - CEP: 18807-020 

EXECUTADO: MARCO APARECIDO DA SILVA Advogado do(a) 

EXECUTADO: Nome: MARCO APARECIDO DA SILVA Endereço: Rua DOS 

HIBISCOS, 1747, W, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nos termos da 

legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da EXECUÇÃO 

acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

acerca do resultado negativo da tentativa de Penhora Online efetuada, 

para que informe bens (e sua respetiva localização) da Parte Executada 

passíveis de penhora, ou requeira o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Nova Mutum - MT, 9 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-81.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO MAIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA DE SOUZA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CERTIDÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO Dados do 

Processo: Processo: 1000088-81.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

15.344,96 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

29/06/2017 Hora: 14:20 REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA 

MEIRA, MARTINHO MAIA DE CARVALHO Advogados do(a) REQUERENTE: 

OLIANI RASPINI - MT0014330A, ROBERTA WOBETO BARALDI - 

MT0014381A Advogados do(a) REQUERENTE: OLIANI RASPINI - 

MT0014330A, ROBERTA WOBETO BARALDI - MT0014381A REQUERIDO: 

OI S.A Advogado do(a) REQUERIDO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

MT0013241S-A Certifico e dou fé que o Recurso protocolado no ID 

13003646 é tempestivo. Certifico ainda que o Recorrente recolheu 

devidamente o preparo recursal. Em cumprimento ao Art. 42, §2º da Lei 

9.099/1995, intimo a Parte Recorrida do recurso, para querendo, 

apresentar resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

preclusão. Nova Mutum - MT, 10 de maio de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010640-25.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MOTTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAR LUIZ ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: ALEXSANDRO MOTTA Dados do 

Processo: Processo: 8010640-25.2013.8.11.0086 Valor causa: R$ 

7.155,98 Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

EXEQUENTE: ALEXSANDRO MOTTA Advogado do(a) EXEQUENTE: LUIZ 

GUSTAVO FERNANDES - MT0014916A Nome: ALEXSANDRO MOTTA 

Endereço: Rodovia 163, S/N, EM FRENTE PSF, LUCAS DO RIO VERDE - MT 

- CEP: 78455-000 EXECUTADO: ISMAR LUIZ ALVES DA SILVA Advogado 

do(a) EXECUTADO: Nome: ISMAR LUIZ ALVES DA SILVA Endereço: 

Avenida MATRINCHA, 2077, EM FRENTE A NOVA CRECHE, CENTRO, STA 

RITA TRIVELATO - MT - CEP: 78453-000 Nos termos da legislação vigente, 

serve a presente, extraída dos autos da EXECUÇÃO acima identificada, 

para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca do resultado 

negativo da tentativa de Penhora Online efetuada, para que informe bens 

(e sua respetiva localização) da Parte Executada passíveis de penhora, 

ou requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento. Nova Mutum - MT, 9 de maio de 2018. Assinado 

Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) 

Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010644-62.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR SILVEIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MACHADO OAB - MT0013065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROLAR IMOBILIARIA, CORRETORA DE IMOVEIS E INCORPORADORA 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: ARTHUR 

SILVEIRA BORGES Dados  do  Processo :  P rocesso: 

8010644-62.2013.8.11.0086 Valor causa: R$ 10.071,96 Espécie/Assunto: 
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EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Audiência: Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 27/11/2018 Hora: 15:40 EXEQUENTE: ARTHUR 

SILVEIRA BORGES Advogado do(a) EXEQUENTE: EDUARDO MACHADO - 

MT0013065A Nome: ARTHUR SILVEIRA BORGES Endereço: Avenida DOS 

CANARIOS, 151W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

EXECUTADO: AGROLAR IMOBILIARIA, CORRETORA DE IMOVEIS E 

INCORPORADORA LTDA - ME Advogado do(a) EXECUTADO: Nome: 

AGROLAR IMOBILIARIA, CORRETORA DE IMOVEIS E INCORPORADORA 

LTDA - ME Endereço: Rua DOS CEDROS, 149N, CENTRO, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): EXEQUENTE: ARTHUR SILVEIRA BORGES 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 9 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010322-42.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNE BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL - AGENCIA DE NOVA MUTUM 3228-X (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA EXECUTADO: BANCO 

DO BRASIL - AGENCIA DE NOVA MUTUM 3228-X Dados do Processo: 

Processo: 8010322-42.2013.8.11.0086 Valor causa: R$ 27.120,00 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 27/11/2018 Hora: 16:00 EXEQUENTE: 

WAGNE BARBOSA Advogado do(a) EXEQUENTE: OLIANI RASPINI - 

MT0014330A Nome: WAGNE BARBOSA Endereço: Avenida DOS BEIJA 

FLORES, 394, W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA DE NOVA MUTUM 3228-X 

Advogado do(a) EXECUTADO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

MT0014258S-A Nome: BANCO DO BRASIL - AGENCIA DE NOVA MUTUM 

3228-X Endereço: Avenida MUTUM, 671, W, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 Senhor(a): EXECUTADO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA 

DE NOVA MUTUM 3228-X Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de EXECUTADO, de todo o teor da decisão retro/anexo, bem 

como para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, oportunidade em que poderá oferecer Embargos à Execução, 

por escrito ou verbalmente, nos termos do Art. 52, IX da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 9 de maio de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010322-42.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNE BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL - AGENCIA DE NOVA MUTUM 3228-X (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: WAGNE 

BARBOSA Dados do Processo: Processo: 8010322-42.2013.8.11.0086 

Valor causa: R$ 27.120,00 Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

27/11/2018 Hora: 16:00 EXEQUENTE: WAGNE BARBOSA Advogado do(a) 

EXEQUENTE: OLIANI RASPINI - MT0014330A Nome: WAGNE BARBOSA 

Endereço: Avenida DOS BEIJA FLORES, 394, W, CENTRO, NOVA MUTUM - 

MT - CEP: 78450-000 EXECUTADO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA DE 

NOVA MUTUM 3228-X Advogado do(a) EXECUTADO: SERVIO TULIO DE 

BARCELOS - MT0014258S-A Nome: BANCO DO BRASIL - AGENCIA DE 

NOVA MUTUM 3228-X Endereço: Avenida MUTUM, 671, W, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 Senhor(a): EXEQUENTE: WAGNE 

BARBOSA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

EXEQUENTE, para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e 

hora designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 9 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000898-56.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: WAGNER FERREIRA DA SILVA 

Dados do Processo: Processo: 1000898-56.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.154,78 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

28/11/2018 Hora: 13:40 REQUERENTE: WAGNER FERREIRA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

MT16216/O-O Nome: WAGNER FERREIRA DA SILVA Endereço: Rua 01, 

2551, quadra 06, lote 11, Res. Novo Horizonte I, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3525, CENTRO NORTE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 Senhor(a): REQUERENTE: WAGNER 

FERREIRA DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 
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10 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-38.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ZAFFARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: VALDECIR ZAFFARI Dados do 

Processo: Processo: 1000744-38.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

18.680,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

28/11/2018 Hora: 13:00 REQUERENTE: VALDECIR ZAFFARI Advogado 

do(a) REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - MT0014916A Nome: 

VALDECIR ZAFFARI Endereço: Rua Projetada, 01, Cidade Alta, STA RITA 

TRIVELATO - MT - CEP: 78453-000 REQUERIDO: CERVEJARIA 

PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA Endereço: 

Avenida Amazonas n. 1072 E, 1072 E, PIONEIRO, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 Senhor(a): REQUERENTE: VALDECIR ZAFFARI 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 10 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-29.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000958-29.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS FARIA DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-84.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO NASCIMENTO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000631-84.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE DO NASCIMENTO FARIAS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 681 de 1154



Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de setembro de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-14.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000959-14.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS FARIA DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos 

os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 
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Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-96.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: MARCOS FARIA DE ALMEIDA 

Dados do Processo: Processo: 1000960-96.2017.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 10.169,98 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

12/06/2018 Hora: 14:00 REQUERENTE: MARCOS FARIA DE ALMEIDA 

Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

MT16216/O-O Nome: MARCOS FARIA DE ALMEIDA Endereço: Rua dos 

Cravos, 360w, quadra 01, lote 28, Lírios do Campo 02, NOVA MUTUM - MT 

- CEP: 78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: AVENIDA 

PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 1300, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-370 Senhor(a): REQUERENTE: MARCOS FARIA DE ALMEIDA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 10 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-81.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS SILVESTRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: MANOEL MESSIAS SILVESTRE 

DA SILVA Dados do Processo: Processo: 1000961-81.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 10.827,56 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 12/06/2018 Hora: 14:20 REQUERENTE: MANOEL 

MESSIAS SILVESTRE DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - MT16216/O-O Nome: MANOEL MESSIAS 

SILVESTRE DA SILVA Endereço: Rua das Pupunhas, 2630, quadra 06, lote 

14, Res. Novo Horizonte II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL 

I Endereço: CITIBANK S.A., AVENIDA PAULISTA 1111, BELA VISTA, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 01311-920 Senhor(a): REQUERENTE: MANOEL 

MESSIAS SILVESTRE DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência 

de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

10 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-51.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO SILVA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000963-51.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE RICARDO SILVA DA PAZ REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 
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valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-66.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS SILVESTRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000962-66.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MANOEL MESSIAS SILVESTRE DA SILVA REQUERIDO: 

NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos 

os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERLEANDRO MENDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000964-36.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GERLEANDRO MENDES SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos 

do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. Assim, para 

fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos 

na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, 

em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 
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orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada 

a garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES DE JESUS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI OAB - MT0016299A (ADVOGADO)

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: DIONES 

DE JESUS SOUSA Dados do Processo: Processo: 

1000511-07.2018.8.11.0086 Valor causa: R$ 15.000,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 12/06/2018 Hora: 15:40 REQUERENTE: 

DIONES DE JESUS SOUSA Advogados do(a) REQUERENTE: GEANY 

OLIVEIRA FITTIPALDI - MT0016299A, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - 

MT8753/O Nome: DIONES DE JESUS SOUSA Endereço: Rua dos Cafeeiros, 

527, Residencial das Palmeiras, Residencial das Palmeiras, NOVA MUTUM 

- MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado 

do(a) REQUERIDO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1367, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

Senhor(a): REQUERENTE: DIONES DE JESUS SOUSA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 10 de maio de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERLEANDRO MENDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000965-21.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GERLEANDRO MENDES SANTOS REQUERIDO: TRICARD 

SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos, 

etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da Lei n° 

9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de inversão do 

ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do Pedido de 

Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do 

Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá 

antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, 

quando observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem 

como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em 

caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 
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vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-06.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ABREU DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000966-06.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SERGIO ABREU DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-88.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ABREU DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000967-88.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SERGIO ABREU DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos 

os requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 
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Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 

na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-58.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ABREU DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000969-58.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SERGIO ABREU DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos 

do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. Assim, para 

fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos 

na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, 

em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada 

a garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-41.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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REQUERENTE: CLAUDIA ROSA DE FREITAS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos 

do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. Assim, para 

fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos 

na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, 

em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada 

a garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-28.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000971-28.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSILENE ALVES DE SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do art. 14 da 

Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos legais. Do 

Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o 

art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz 

poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de 

urgência, quando observar manifesta a existência de probabilidade do 

direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela 

em caráter de urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema 

processual para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o 

Autor possa, no início da lide, gozar do direito que somente lhe seria 

concedido com a coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos 

efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, 

sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do 

art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar 

probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do 

instituto, sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da 

tutela em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo 

ao exame do caso concreto. Assim, para fins deste juízo sumário de 

cognição, os coerentes argumentos expostos na inicial são suficientes à 

demonstração da probabilidade de seu direito, em especial quando 

observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das 

partes em Juízo. Por outro lado, considerando que vivemos numa 

sociedade de consumo com alto nível de informatização, onde todas as 

facilidades creditícias estão atreladas à lisura das informações prestadas 

pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a existência de 

restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão inviabilizar, a vida 

comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da restrição pode, 

concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da inadimplência a 

um patamar de irreparabilidade, o que compromete a eficácia do 

provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada a garantia 

do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 
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audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-80.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000974-80.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JEFFERSON SOUZA SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos 

do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. Assim, para 

fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos 

na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, 

em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada 

a garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 26 de janeiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-84.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO NASCIMENTO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000631-84.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE DO NASCIMENTO FARIAS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os 

requisitos do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. 

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os 

requisitos legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de 

Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a 

requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela 

pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando observar manifesta a 

existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande 

inovação trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade 

aos feitos, bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do 

direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

Assim, para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes 

argumentos expostos na inicial são suficientes à demonstração da 

probabilidade de seu direito, em especial quando observada a lide sob o 

prisma da boa-fé que deve orientar a conduta das partes em Juízo. Por 

outro lado, considerando que vivemos numa sociedade de consumo com 

alto nível de informatização, onde todas as facilidades creditícias estão 

atreladas à lisura das informações prestadas pelos órgãos de proteção ao 

crédito, é certo que a existência de restrições cadastrais é fato hábil a 

dificultar, senão inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A 

efetivação/permanência da restrição pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Todavia, 

a liminar requerida, fica condicionada a garantia do valor, ou seja, 

mediante o depósito nos autos do valor do ato impugnado pela parte 

Requerente, como forma de garantir eventual improcedência do pedido 

inicial, uma vez que, a retirada requerida deve ser determinada em 

observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, hipótese 
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na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade da inscrição. Caso 

esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito será devolvido à 

parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de 

Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, 

presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial do valor do 

ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte Autora 

para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito judicial do 

valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. Assim, tão logo 

quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra mencionado, o 

que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte Requerida proceda 

com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros de proteção ao 

crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, da Lei 

8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor da 

inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, determino que a 

Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de proteção ao crédito 

competente para retirada do nome da parte Autora do referido cadastro. 

Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da presente decisão. 

Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência supra, cite-se a 

parte Requerida para que compareça à audiência de conciliação que será 

designada pela Secretaria, consignando a advertência prevista no art. 20 

da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva audiência e não sendo obtida a 

conciliação, fica desde já intimada a parte Requerida de que a contestação 

deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência supra, sob pena de revelia, nos termos do Enunciado 04 da 

Uniformização de Entendimentos dos Juízes das Turmas Recursais dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso. Em 

seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, apresentar 

impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 21 de setembro de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-41.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000414-41.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLAUDIA ROSA DE FREITAS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos 

do art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Indefiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, porque ausentes os requisitos 

legais. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil, que a requerimento da 

parte o Juiz poderá antecipar os efeitos da tutela pretendida à inicial, em 

caráter de urgência, quando observar manifesta a existência de 

probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Necessário dizer que a antecipação 

dos efeitos da tutela em caráter de urgência é uma grande inovação 

trazida ao nosso sistema processual para dar maior agilidade aos feitos, 

bem como para que o Autor possa, no início da lide, gozar do direito que 

somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. Justamente pela 

antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter “initio litis” o próprio 

direito em litígio, sua concessão é precedida da apreciação rigorosa dos 

pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, a parte 

deverá apresentar probabilidade de direito. Sendo este um dos elementos 

mais marcantes do instituto, sendo sua presença necessária para 

antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. Dadas estas 

considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. Assim, para 

fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos expostos 

na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de seu direito, 

em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé que deve 

orientar a conduta das partes em Juízo. Por outro lado, considerando que 

vivemos numa sociedade de consumo com alto nível de informatização, 

onde todas as facilidades creditícias estão atreladas à lisura das 

informações prestadas pelos órgãos de proteção ao crédito, é certo que a 

existência de restrições cadastrais é fato hábil a dificultar, senão 

inviabilizar, a vida comercial de um indivíduo. A efetivação/permanência da 

restrição pode, concretamente, aumentar o nível de danos decorrentes da 

inadimplência a um patamar de irreparabilidade, o que compromete a 

eficácia do provimento final. Todavia, a liminar requerida, fica condicionada 

a garantia do valor, ou seja, mediante o depósito nos autos do valor do ato 

impugnado pela parte Requerente, como forma de garantir eventual 

improcedência do pedido inicial, uma vez que, a retirada requerida deve 

ser determinada em observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, hipótese na qual a parte Requerida poderá provar a regularidade 

da inscrição. Caso esta seja demanda seja julgada procedente, o depósito 

será devolvido à parte Requerente. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no art. 300, “caput”, 

do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma 

vez que, presente os requisitos legais, condicionado ao depósito judicial 

do valor do ato impugnado, para fins de: DETERMINAR a intimação da parte 

Autora para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, promover o depósito 

judicial do valor da inscrição impugnada por ocasião desta demanda. 

Assim, tão logo quanto aporte aos autos o comprovante do depósito supra 

mencionado, o que deverá ser certificado: DETERMINO que a parte 

Requerida proceda com a retirada do nome da parte Autora dos cadastros 

de proteção ao crédito, relativamente ao débito em discussão, no prazo de 

5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada 

a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.º, 

da Lei 8.078/90. Consigno, ainda, que no caso de depósito judicial do valor 

da inscrição impugnada e transcorrido o prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, bem como atingido o valor limite da multa, 

determino que a Secretaria Judicial oficie diretamente ao órgão de 

proteção ao crédito competente para retirada do nome da parte Autora do 

referido cadastro. Notifique-se a parte Requerida quanto ao conteúdo da 

presente decisão. Sem prejuízo do imediato cumprimento da providência 

supra, cite-se a parte Requerida para que compareça à audiência de 

conciliação que será designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Realizada a respectiva 

audiência e não sendo obtida a conciliação, fica desde já intimada a parte 

Requerida de que a contestação deverá ser apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência supra, sob pena de revelia, nos termos 

do Enunciado 04 da Uniformização de Entendimentos dos Juízes das 

Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de 

Mato Grosso. Em seguida, intime-se a parte Requerente para, querendo, 

apresentar impugnação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 17 de agosto de 2017 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116575 Nr: 2134-26.2018.811.0086

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Alves Campos - 

OAB:14.762, Sem adv. - OAB:

 Posto isto, INDEFIRO a representação pela prisão preventiva do acusado 

Aelton Francisco de Almeida, mas aplico-lhe as seguintes medidas 

cautelares alternativas à prisão:1)Manter distância mínima de 500 metros 

da vítima Lairton Pereira Ramos e de qualquer membro da família dela, em 

especial, sua esposa e filhos;2)Não entrar em contato com a vítima, ou 

com os familiares dela, por qualquer meio de comunicação;3)Proibição de 

frequentar ou se aproximar da casa ou local de trabalho da vítima, ou de 

seus familiares, em especial o SENAI e o Colégio Senec;Intimem-se, 

fazendo-se consignar no mandado de intimação do acusado a advertência 

de que o descumprimento de qualquer uma dessas medidas importará na 

decretação de sua prisão preventiva, conforme prevê o artigo 312, 

parágrafo único do CPP.Ciência ao Ministério Público
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 110988 Nr: 6518-66.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Vistos.

1 - RECEBO A DENÚNCIA ofertada pelo Ministério Público, dando o 

acusado Luiz Carlos Menegatti Ramos como incurso nos artigos 129, §9.º, 

em concurso material com o artigo 147, caput (por duas vezes), ambos do 

Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei n. 3688/41.

 Nos termos do artigo 396 do CPP, cite-se e intime-se o acusado para 

responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessar a sua defesa, as provas que pretende produzir, e inclusive 

arrolar até o máximo de 08 (cinco) testemunhas, qualificando-as e 

requerendo as suas intimações, se necessário.

Consigne-se no mandado citatório que por ocasião do cumprimento, o 

Oficial de Justiça deverá indagar o réu se esta possui defensor 

constituído ou se tem recursos para contratar defensor particular, ou 

ainda, se necessita da nomeação de Defensor Público, certificando o que 

lhe for informado, devendo o Sr. Gestor, neste aspecto, tomar as 

providências cabíveis independentemente de nova conclusão.

Proceda-se a inserção do presente ato no Banco de dados do SINIC 

(Sistema Nacional de Informações Criminais), conforme dispõe o artigo 

1.373, inciso II, da CNGC.

Defiro o requerido no item 2.

3 - Passo á analise do requerimento formulado pelo Ministério Público no 

que tange a declaração da extinção da punibilidade do indiciado quanto ao 

crime de injúria e difamação:

Com efeito, de alteração de limites, possui o prazo decadencial de seis 

meses. Todavia, considerando que decorreu mais de seis meses da data 

dos fatos, há que se reconhecer que o referido crime encontra-se 

fulminado pela decadência desse direito, como bem apontado pelo 

Ministério Público.

 Ante o exposto, acompanhando o Parecer Ministerial, reconheço a 

decadência do direito da vítima pelo crime de injúria e difamação, em 

consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado Luiz 

Carlos Menegatti Ramos, na forma do artigo 103, c/c artigo 107, IV, ambos 

do Código Penal.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112014 Nr: 7039-11.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 Vistos.

Considerando que as medidas cautelares contra Betania Maria Pavoski 

foram revogadas em decisão de fls. 48/49, resta prejudicada a análise do 

ofício sobre o descumprimento de medidas protetivas à fl. 51.

 Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a vítima.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 102241 Nr: 5045-16.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Borges dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Konzen - OAB:MT 

22.394, Cleusa Teresinha Haubert - OAB:MT 19.234

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, redesigno, a 

audiência para o dia 25/06/2018 às 17h15min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior de fls. 

276/276v.º.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 100640 Nr: 573-98.2017.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Djeferson Volnei Kronbauer

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de restituição de coisa apreendida, colha-se o 

parecer ministerial.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116134 Nr: 6213-25.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Cleiton de Araujo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT, Roberson 

Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Tendo em vista a remessa dos autos a este Juízo e, estando o 

reeducando em regime semiaberto, designo, desde logo, a audiência 

admonitória para o dia 05/07/2018 às 17h15min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 74505 Nr: 3032-15.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Cleyton de Araujo Silva, Robinson 

Ferreira Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Jonas Henrique Meldola da Silva - 

OAB:MT 15.530

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a defesa foi intimada 

para apresentar as contrarrazões do recurso, no entanto, manteve-se 

inerte, assim, intime-se o acusado, para que constitua novo advogado no 

prazo de 05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras 

para tanto, seja informado de que será assistido pela Defensoria Pública.

Desde já, determino que decorrido in albis o prazo supramencionado, 

sejam os autos remetidos à Procuradoria da Defensoria Pública, para a 

manifestação que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 116242 Nr: 1959-32.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Jovino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 
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Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86067 Nr: 2582-04.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonh Lennon da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que tome ciência do inteiro teor da 

sentença de fls. 74/81, bem como apresente o competente recurso, no 

prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112936 Nr: 249-74.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gustavo Almeida Ormond

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente os "memoriais finais 

por escrito", no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 89196 Nr: 4510-87.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Paulo Lerias, Leoni Leandro Mello, 

João Vitor dos Santos, Antônio Nascimento Neto Filho, Renato Henrique 

Coutinho, Jose Faustino dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lairce Martins de Souza - 

OAB:OAB/RO 3041

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 538, intime-se novamente a Defesa do réu 

Renato Henrique Coutinho, para apresentar memoriais finais, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 265, 

“caput”, do CPP, que desde já arbitro em 01 (um) salários mínimos.

Destarte, permanecendo a Defesa inerte, intime-se pessoalmente o 

acusado, para que, se assim desejar, constitua novo patrono no prazo de 

05 (cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pelo Defensor Público atuante nesta 

Comarca, advertindo-o, ainda, de que o transcurso “in albis” do prazo 

supracitado ensejara a remessa dos autos à Defensoria Pública.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106931 Nr: 4410-64.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos.

Por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP, recebo a denúncia ofertada 

pelo Ministério Público, dando o acusado ROBERTO RAMALHO, como 

incurso no art. 21 Decreto Lei 3.688/41 e art. 330, ambos do Código Penal.

Nos termos do artigo 396 do CPP, cite-se e intime-se o acusado para 

responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

oportunidade em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessar a sua defesa, as provas que pretende produzir, e inclusive 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e 

requerendo as suas intimações, se necessário.

 Consigne-se no mandado citatório que por ocasião do cumprimento, o 

Oficial de Justiça deverá indagar ao réu se este possui defensor 

constituído ou se tem recursos para contratar defensor particular, ou, 

ainda, se necessita da nomeação de Defensor Público, certificando o que 

lhe for informado, devendo o Sr. Gestor, neste aspecto, tomar as 

providências cabíveis independentemente de nova conclusão.

Proceda-se a inserção do presente ato no Banco de dados do SINIC 

(Sistema Nacional de Informações Criminais), conforme dispõe o artigo 

1.373, inciso II, da CNGC.

Defiro o requerido no item 2, I.

2 - Passo á analise do requerimento formulado pelo Ministério Público no 

que tange a declaração da extinção da punibilidade do indiciado quanto 

aos crimes de dano e ameaça:

Com efeito, de alteração de limites, possui o prazo decadencial de seis 

meses. Todavia, considerando que decorreu mais de seis meses da data 

dos fatos, há que se reconhecer que o referido crime encontra-se 

fulminado pela decadência desse direito, como bem apontado pelo 

Ministério Público.

 Ante o exposto, acompanhando o Parecer Ministerial, reconheço a 

decadência do direito da vítima pelo crime de dano e dos policiais militares 

pelo crime de ameaça e, em consequência, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do indiciado Roberto Ramalho, na forma do artigo 103, c/c 

artigo 107, IV, ambos do Código Penal, em relação aos crimes de ameaça 

e dano.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 88234 Nr: 3882-98.2015.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Franco de Lima Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Vistos.

Translade-se, se necessário, cópias deste (88234) para a Ação Penal n.º 

4149-70.2015.811.0086, arquivando-se o presente, conforme determina o 

art. 969, §2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106748 Nr: 4301-50.2017.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberson Siqueira de Melo - 

OAB:MT 18.701

 Posto isto, considerando a distribuição da Ação Penal n.º 

4410-64.2017.811.0086 (em apenso), referente a estes fatos, deve-se 

nesse caso, cópias das principais peças do presente procedimento 

(pedido de providências protetivas; decisão judicial que as defere; 

intimação das partes acerca da referida decisão; e a presente decisão), 

serem transladadas ao feito correspondente, e após, arquivados os 

presentes autos com as devidas baixas e anotações.Ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92235 Nr: 1334-66.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:

 Vistos.

 Como não foram arguidas preliminares e por verificar que não estão 

presentes circunstâncias que ensejam a absolvição sumária do acusado 

nos termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, e ainda por 

inexistir outras questões de ordem material ou processual que possam 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual.

Assim, designo o dia 15 de abril de 2019, às 14h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se o acusado e as testemunhas arroladas pela Acusação e 

Defesa a comparecer no ato, expedindo-se carta precatória para que 

testemunhas que por ventura não residam nesta comarca sejam ouvidas 

perante o juízo do local onde estiverem.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 73504 Nr: 2023-18.2013.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Gomes Baldez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lídia do Carmo Ribeiro - 

OAB:MT 16.460, Andre Maciel Lins Pastl - OAB:RS 82.261

 Vistos.

Considerando o pleito ministerial de fls. 88v.º, expeça-se carta precatória 

ao Juízo da Comarca de Porto Alegre/RS para fiscalização das condições 

impostas ao réu, o qual poderá ser localizado no endereço de fl. 76.

Após, devolva-se a missiva a este Juízo, juntamente com as planilhas de 

comparecimento do acusado, além de informar se cumpriu devidamente as 

condições do benefício impostas para o período de prova.

Após o retorno das informações, abra-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.

Cumpra-se. expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 51886 Nr: 2904-63.2011.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Fraga Lima Gomes, David Ribeiro 

Junior, Jairo Silvestre de Oliveira, Adonio Henrique da Silva, Jose Vinicius 

Soares Cabral ("vini"), David Ribeiro, Jackson Espindola Barros, Ronivan 

Rondon, Ovídio Teófilo de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Dorival de Mattos - 

OAB:MT 13.477-A, Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 

15.530

 Vistos.

 Considerando os endereços informados às fls. 444/444v.º, expeçam-se 

cartas precatórias para proceder a citação dos acusados Ronivan 

Rondon e Antônio Fragas Lima Gomes.

Ademais, tendo em vista que o acusado José Vinícius Soares Cabral foi 

devidamente citado (fl. 465) e transcorreu in albis o prazo para a 

apresentação da resposta à acusação, remetam-se os autos à Defensoria 

Pública para o exercício de seu múnus.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 78963 Nr: 2189-16.2014.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando dos Santos Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM DOS SANTOS PUHL 

- OAB:24067/O

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 106529 Nr: 4152-54.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janine Galdino Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Vistos.

Considerando que o endereço informação às fls. 73, DETERMINO A 

REMESSA deste feito à Vara Especializada em Execução Penal da 

Comarca de Jacaré dos Homens/AL, para que imponha a reeducanda as 

medidas necessárias, bem como proceda à fiscalização do cumprimento 

da pena.

Ademais, cancelo a audiência outrora aprazada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90556 Nr: 284-05.2016.811.0086

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Tuani Natana Falabretti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

 Considerando retorno dos autos do E.TJMT, bem como o trânsito em 

julgado do Acórdão de fls. 57/62v.º, conforme certificado à fl.65, 

cumpra-se in totum a decisão colegiada.

Após, proceda-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos, atento ao disposto no art. 983 e §§ da CNGC.

Intimem-se.

Às providências. Cumpra-se.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103723 Nr: 2442-90.2018.811.0012

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Borges Amaral, Sonia Terezinha Angonese 

Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISON BISSOLOTTI - 

OAB:21979/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a partilha do bem acordado entre as partes tem o valor de 

R$ 11.00,00 ( onze mil reais).

De acordo com a fl. 7 as custas de ingresso foram recolhidas sobre o 

valor de R$ 8.000,00, ficando em aberto a diferença de R$ 3.000,00.
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Portanto, determino, à parte autora, que prazo de 15 dias recolha as 

custas complementares, sob pena de cancelamento da distribuição.

Decorrido, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73332 Nr: 2084-33.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HUMBERTO MENDES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13217

 Vistos.

Intime-se o réu, por sua defesa técnica, para esclarecer se insiste na 

oitiva da testemunha em comum, João Batista Soares, no prazo de cinco 

dias, sob pena de desistência da prova testemunhal.

Havendo interesse, deverá apresentar o endereço atualizado para 

realização da devida intimação.

Após, tornem conclusos para designação de audiência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103553 Nr: 2345-90.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de parcelamento das custas processuais e despesas de 

ingresso, tal com requerido, fixando o prazo de 10 dias para o pagamento 

da primeira parcela.

Intime- se a parte autora.

Sem prejuízo, remetam-se os autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania), para designação de dia e hora para 

realização da audiência de conciliação, com base no disposto no art. 8º da 

Resolução 125/2010 do CNJ.

A audiência será realizada sob a condução de conciliador e em local a ser 

previamente designado pelo CEJUSC.

Designada data, local e hora, cite-se e intime-se a parte ré.

Frustrada a citação, ou para atender ao prazo previsto no art. 334 do 

NCPC, a Secretaria, independentemente de conclusão e despacho, fica 

autorizada a fazer nova remessa ao CEJUSC, para redesignação.

Se as partes optarem pela mediação, ou requererem a realização de mais 

de uma sessão de conciliação, desde já fica o CEJUSC autorizado a 

redesignar, ou designar novas datas, tantas quantas forem necessárias, 

sem necessidade de conclusão dos autos.

O prazo para contestação, de 15 (quinze) dias úteis, será contado a partir 

da realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% (dois por) cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, devendo as partes 

serem cientificadas de tanto.

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75510 Nr: 3113-21.2015.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAST, AADST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do dos 

documentos juntados pela parte executada na referência: 93, no prazo de 

cinco (5) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103165 Nr: 2155-30.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO HADDAD CAMOLESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA ALVES MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIAGO OLIVEIRA MARIN - 

OAB:23262/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela cautelar 

antecedente pretendida.Cite-se a parte ré para, no prazo legal, contestar o 

pedido e indicar as provas que pretende produzir, nos termos do art. 306 

do CPC.Ainda, nos moldes do art. 308 do CPC, intime-se a parte autora 

para formular o pedido principal em 30 (trinta) dias.Ademais, havendo sido 

designada audiência de conciliação nos autos em apenso, remeta-se o 

presente feito para tentativa de conciliação conjunta.Cumpra-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92714 Nr: 4128-54.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO SAVEGNAGO, SEBASTIÃO 

EDSON SAVEGNAGO, MURILO PAIS SAVEGNAGO, RODOLFO PAIS 

SAVEGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

XAVANTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111, 

PAULO SILLAS LACERDA - OAB:12798, TULIO MORTOZA LACERDA - 

OAB:15.039-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:13174

 Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103221 Nr: 2187-35.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMAD MAHMUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILAINE SOARES DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CANDIDO DO 

NASCIMENTO RODRIGUES - OAB:46858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela.Nos moldes do art. 73 do CPC, 

“o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que 

verse sobre direito real imobiliário”, motivo pelo qual fica o autor intimado 
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para incluir no polo ativo sua cônjuge, qualificando-a e juntando a devida 

procuração, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial.Efetivada a emenda da petição inicial, nos moldes do art. 334 

e seguintes do CPC, remeta-se o presente feito ao CEJUSC, a fim de 

convidar as partes e seus advogados a se fazerem presentes em Sessão 

de Mediação/Conciliação a ser designada pelo Gestor do 

Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se a parte requerida e intimem-se 

as partes para que compareçam à audiência acompanhados de seus 

respectivos advogados.A intimação da parte autora será por meio de seu 

advogado enquanto da parte ré deverá ser pessoal.Ao ser citada, a ré 

deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, vista à parte autora para réplica.Havendo 

acordo, volvam-me conclusos para deliberações. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77897 Nr: 848-12.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGRACINHA BRITO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RISONEIDE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:3872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, modifico o teor da decisão de ref. 69 nos seguintes 

termos:"I. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTEÇÃO 

PROCESSUAL DA PARTE AUTORARejeito a preliminar arguida, uma vez 

que a procuração juntada na inicial confere amplos poderes ao causídico 

da causa para atuar em foro geral, em qualquer juízo, instância e tribunal, 

podendo propor ações que julgar competentes.II. INÉPCIA DA INICIALA 

parte ré sustenta inexistir prova do esbulho, motivo pelo qual requer o 

acolhimento da prelimnar de inépcia da petição inicial.Diversamente do 

quanto sustentado pela parte ré, a inexistência de documentos que 

comprovem o esbulho alegado na inicial não é causa para indeferimento 

da preambular por inépcia.A parte autora, durante a instrução processual, 

poderá requerer a produção de provas que entender pertinentes para 

comprovar os fatos alegados. Assim, a existência ou não de provas 

afesta a comprovação do direito em si e, consequentemente, é matéria a 

ser apreciada no mérito.Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada.III. 

LITISCORSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIOA parte ré sustenta que reside 

no imóvel objeto do presente feito juntamente com ROSALINA VIANA DE 

OLIVEIRA, a qual requereu a inclusão no polo passivo, por ser litiscorsorte 

passiva necessária.Instada a se manifestar, a parte autora não impugnou 

o pedido (ref. 67).Nos termos do art. 114 do CPC "o litisconsórcio será 

necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação 

jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de 

todos que devam ser litisconsortes".Assim, por inexisitr comprovação nos 

autos de que Rosalina Viana de Oliveira reside no local objeto da presente 

ação, entendo plausível, antes da apreciação do pedido de sua inclusão, a 

expedição de mandado de constatação, a fim de que o oficial de justiça 

informe este juízo quem atualmente reside no local litigioso.Expeça-se 

mandado de constatação ex lege.Com a juntada de certidão, intimem-se as 

partes e tornem conclusos."P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101966 Nr: 1545-62.2018.811.0012

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M.DOS SANTOS HOTEL, GILMAR MENDES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ref. 8: defiro o pedido.

Aguarde-se em cartório o prazo solicitado em petição.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 98007 Nr: 7392-79.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MENDONÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VITOR SOUSA DA 

MATA - OAB:15.698

 Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71034 Nr: 1145-53.2015.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DUCLACIR DUARTE DE OLIVEIRA, 

ESPOLIO DE MARCILENE RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, homologo, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, a partilha amigável relativa aos bens deixados pelos falecidos 

Duclacir Duarte de Oliveira e Marcilene Ribeiro da Silva, atribuindo aos 

herdeiros os bens/direitos deixados pelo “de cujus” nos moldes 

apresentados à ref. 7, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos 

de terceiros, nos termos do art. 659 do Código de Processo Civil.Com 

relação ao pedido de parcelamento das custas processuais, AUTORIZO-O 

nos moldes solicitados à ref. 74.Com o trânsito em julgado e pagas as 

dívidas do espólio, bem como as custas processuais, expeça-se o 

respectivo formal, bem como os alvarás referentes aos bens/direitos por 

ele abrangidos, independentemente de manifestação da Fazenda Pública 

Estadual sobre o recolhimento dos tributos nos autos, uma vez que, a teor 

do que dispõe o art. 662 do Código de Processo Civil, “no arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio”, cabendo ao 

fisco, caso apurada eventual diferença sobre o valor declarado pelos 

herdeiros, apurar o tributo e seu recolhimento em processo administrativo 

(§ 1° do art. 662 do CPC).Após a expedição do formal e dos alvarás, 

dê-se vista à Fazenda Pública Estadual para verificar o imposto recolhido 

nos autos, adotando-se as providências necessárias, se for o caso.Em 

seguida, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71141 Nr: 1188-87.2015.811.0012

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES BEZERRA RODRIGUES, ESPOLIO 

DE WALTERBRÁS ANTUNES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Assim, concluo que a União deve ser incluída no polo passivo da 

presente ação, por ser a credora do valor que os autores pretendem 

quitação, nos termos do art. 114 c.c art. 547 do Código de Processo Civil. 

Nestes termos, DETERMINO inclusão da União no polo passivo do feito, em 

litisconsórcio passivo necessário. Com a inclusão da União no polo 

passivo, necessária se faz a remessa dos autos à Justiça Federal. Ante o 

exposto, ACOLHO a preliminar arguida e, nos termos do art. 109, inciso I, 

da CF/88 c.c art. 64, §3º, do CPC, declino a competência, determinando, 

após o decurso do prazo legal, a remessa dos autos à Justiça Federal de 

Barra do Garças, com as homenagens de estilo. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78751 Nr: 1173-84.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MESSIAS MATIAS DE CARVALHO, 

WAGNER CAMERINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARZINHO ROBERTO VIEIRA, GENI 

FERNANDES, JOÃO BATISTA DOS SANTOS, ADELSON JOSÉ CONTIJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA MENDONÇA 

RODRIGUES - OAB:17.086-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 Ref. 37: defiro parcialmente os pedidos formulados pela parte autora, a 

fim de serem excluídos do polo passivo os réus: Geni Fernandes, João 

Batista dos Santos e Adelson José Contijo, mantendo-se o réu Marzinho, 

eis que, intimado, não concordou com sua retirada da ação.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, incisos VI e VIII, do CPC, homologo 

a desistência da ação, com relação aos requeridos GENI FERNANDES, 

JOÃO BATISTA DOS SANTOS E ADELSON JOSÉ CONTIJO, e julgo extinto 

o processo, no que tange a estes, sem resolução de mérito.

Decorrido o prazo legal, determino que se exluam do polo mencionados 

réus, inclusive no Cartório do Distribuidor.

DEFIRO o pedido para inclusão dos réus: TÁCIO JEFFERSON VIEIRA DE 

SOUZA, JOICE ALVES DE SOUZA, DAYANE FERNANDES VIEIRA 

VELASCO e CARLOS ALBERTO VIEIRA.

Proceda-se a necessária inclusão no polo passivo.

Por fim, determino a citação dos réus, confome requerido à ref. 37.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 101224 Nr: 1101-29.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VKDSR, ABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ponderando a alegação de hipossuficiência e diante dos documentos 

juntados em ref. 8, CONCEDO os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil, ressalvando a possibilidade 

de revogação.

Nos moldes do art. 9º e 10 do CPC, intime-se a parte autora para 

manifestar sobre eventual incompetência absuluta deste juízo, conforme 

disposto no art. 50 do CPC c.c art. 147, inciso II, do ECA.

Após, vista ao MP para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63198 Nr: 1901-33.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SHIGEKO TSUTSUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Expeçam-se os necessários alvarás para levantamento das quantias 

depositados em juízo, em favor da parte exequente.

O autorizado deverá possuir poderes específicos para a prática do ato.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Atente-se o Cartório que a intimação da Fazenda Pública deverá ser feita 

com envio dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89343 Nr: 2230-06.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCITON NUNES DE OLIVEIRA, ACENIR MARIA NUNES 

DOS SANTOS DE PAULA, ARCENIO NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGAS DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 169202.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 08/08/2018 às 08h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103549 Nr: 2342-38.2018.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 o pedido de parcelamento foi devidamente cadastrado no sistema de 

arrecadação do TJMT, podendo as partes acessarem diretamente no site 

do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar 

o numero do processo, automaticamente, o sistema alertará a seguinte 

mensagem: "Existe um parcelamento ou desconto cadastrado para esse 

processo deseja emitir sua Guia".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 100892 Nr: 943-71.2018.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBALAGEM XAVANTINA LTDA - ME, 

JOAQUIM DUQUES DOS SANTOS, LUZIMAR ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 169156.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 18/07/2018 às 08h30min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 
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a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-18.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CAMERA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLYTON VINICIUS NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010103-18.2017.8.11.0012 REQUERENTE: ROSANA CAMERA 

- ME REQUERIDO: WELLYTON VINICIUS NUNES DA SILVA Vistos. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. Da revelia. A 

Reclamada, embora devidamente citada (Id 9211385), deixou de 

comparecer na audiência de conciliação, e tampouco justificou sua 

ausência no prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 

9.099/95, reconheço a revelia. Mérito. Noticia a parte Reclamante que é 

credora da Reclamada na importância de R$ 1.186,00 (hum mil cento e 

oitenta e seis reais), relativas a compras de Mercadorias comercializadas 

na loja requerente, tais como: calças jeans, blusas, camisas, bermudas, 

dentre outros, conforme se depreende a nota promissória assinada (Id 

7945695). Em conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, cabe à parte 

requerida comparecer pessoalmente na audiência, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afasta a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Assim, 

uma vez comprovado pelo Autor a subsistência da dívida, cumpre à parte 

ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do NCPC, o que 

não o fez, devendo, portanto, o pedido ser julgado procedente. Ante o 

exposto, reconheço a revelia da Reclamada, e, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil para CONDENAR a ré ao pagamento da quantia 

de R$ 1.186,00 (hum mil cento e oitenta e seis reais), acrescida de juros 

legais de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária (INPC) a 

partir do respectivo vencimento de cada título. Sem condenação em 

custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 

9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-68.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO V PINTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA DE ABREU OAB - MT0021455S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO CASTELO BRANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010089-68.2016.8.11.0012; Valor causa: R$ 4.471,08; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DIVINO V PINTO - ME Parte Ré: REQUERIDO: MARIA DO PERPETUO DO 

SOCORRO CASTELO BRANCO Vistos. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso 

I do CPC/15. Preliminares. - Da Prescrição e Da Inépcia. Em relação as 

preliminares suscitadas pela Reclamada na contestação, entendo que 

essas se confundem com o mérito, e com ele serão analisados em 

momento posterior. Mérito. Noticia a Reclamante que é credora da 

Reclamada na importância de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), 

originados da venda de roupas, calçados, armarinhos e tecidos, conforme 

se depreende na nota promissória, devidamente assinada (Id 7935930). 

Em sede defesa, no mérito, a reclamada alega que a parte autora não 

fundamentou qualquer pretensão que baseasse pedido de locupletamento 

ilícito ou ação monitória, entendendo-se, portanto, que a presente 

demanda trata-se de execução de título executivo extrajudicial, 

devendo-se então, aplicar aos cálculos juros de 6% ao ano, conforme 

Decreto nº 22.626/1933. Pois bem. Relativa a cártula o Decreto nº 

2.044/1908 define a letra de câmbio e a nota promissória e regula as 

Operações Cambiais, conforme art. 54 e seguintes dispõe: art. 54. A nota 

promissória é uma promessa de pagamento e deve conter estes requisitos 

essenciais, lançados, por extenso no contexto: I. a denominação de “Nota 

Promissória” ou termo correspondente, na língua em que for emitida; II. a 

soma de dinheiro a pagar; III. o nome da pessoa a quem deve ser paga; IV. 

a assinatura do próprio punho da emitente ou do mandatário especial. § 1º 

Presume-se ter o portador o mandato para inserir a data e lugar da 

emissão da nota promissória, que não contiver estes requisitos. § 2º Será 

pagável à vista a nota promissória que não indicar a época do vencimento. 

Será pagável no domicílio do emitente a nota promissória que não indicar o 

lugar do pagamento. Assim, uma vez comprovado pelo Autor a 

subsistência da dívida (Id 7935930), devendo, portanto, o pedido ser 

julgado procedente. Nesse sentido, o ministro João Otávio de Noronha, 

relator REsp 1.323.468, profere: “Por isso que a só apresentação do título 

prescrito já é suficiente para embasar essa ação, visto que a posse do 

título não pago pelo portador gera a presunção juris tantum de 

locupletamento do emitente, nada obstante assegurada a amplitude de 

defesa ao réu.” Ante o exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil para 

CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 1. 700,00 (um mil e 

setecentos reais), acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da 

citação e correção monetária (INPC) a partir do respectivo vencimento do 

título. Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 

e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010018-32.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 

8010018-32.2017.8.11.0012; Valor causa: R$ 1.938,90; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LARISSA ALVES MOREIRA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Preliminar. - Da Incompetência do Juízo. Rejeito a 

preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo por 

necessidade de prova pericial, posto que as provas existentes nos autos 

se mostram suficientes para a elucidação da questão. Mérito. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta LARISSA ALVES MOREIRA em 

desfavor ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

qualificados nos autos. A reclamante, em síntese, noticia que em 

novembro/2016 ocorreu descarga elétrica em sua Unidade Consumidora 

provocando a queima de 01 (uma) CPU e 01 (um) aparelho de telefone fixo 

da marca Intelbras, prejuízo a reclamante no valor total de R$ 1.789,90 (mil 

setecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). Diz que com a 

queima dos eletrônicos, além dos danos materiais, ainda sofreu danos 

morais, após infrutíferas tentativas administrativas solicitando vistoria e 

reembolso (através dos protocolos n. 35965520, 361428863425 e 

201606481), face à desídia da reclamada em reparar os produtos, ao 

argumento de que não foi detectado nenhuma anormalidade no sistema. A 

reclamada na sua contestação alega que não cometeu ato ilícito, tendo em 

vista que não foi registrada nenhuma interrupção de energia no endereço 

da reclamante. Afirma que não há nos autos prova entre o nexo de 

causalidade entre o alegado dano e a conduta da reclamada, vez que tal 

fato só seria decorrente da ocorrência do temporal e muita chuva, e não 

pela negligência ou má prestação do serviço da empresa ré, inexistindo o 

dever de indenizar. Pois bem. As prestadoras de serviço público 

sujeitam-se às mesmas regras às quais o Estado é submetido. A 

Constituição da República em seu art. 37, § 6º, estabelece a 

responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco 

Administrativo. Para que o Estado possa ser responsabilizado pelo 

prejuízo, bastam três pressupostos: a ocorrência do fato administrativo, 

caracterizado pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado, 

o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano. A 

concessionária de energia não pode responsabilizar os usuários pelos 

danos de aparelhos eletrônicos ocorridos em razão de descargas de 

energia ocorridas, na maioria das vezes, à quilômetros de distância de 

suas residências. A obrigação de manter mecanismos de proteção contra 

surtos e descargas, evitando a propagação de seus efeitos danosos, 

pertence inexoravelmente à operadora de energia. A ausência de 

instalação de sistemas de proteção contra surtos nos domicílios não 

afastam a responsabilidade da concessionária de energia, visto que são 

apenas complementares. Diante disto, verificada a ação ou omissão por 

parte da recorrente, dispensando-se, pela teoria do risco social a figura 

da culpa – que ao par disto ficou efetivamente caracterizada – o nexo de 

causalidade e os prejuízos, impõe-se, na forma da lei civil brasileira, a 

obrigação de indenizar. Comprovados o dano material pelos documentos 

achados com a exordial e a responsabilidade da prestadora de serviço 

pelas falhas no fornecimento de energia elétrica, bem como os danos 

causados em aparelhos eletrônicos residenciais, a indenização é medida 

que se impõe. Entretanto, com relação ao pedido indenizatório material, 

vige a regra de que o dano material passível de indenização é unicamente 

aquele devidamente comprovado, tendo a parte autora carreado aos autos 

Laudo Técnico (Id 7944393). Assim, os itens constantes na nota fiscal (Id 

7944405), mas NÃO mencionados no referido laudo serão 

desconsiderados, bem como o comprovante sem identificação 

apresentada (Id 7944401), portanto o valor a ser considerado na 

restituição, perfaz R$ 1.257,78 (um mil duzentos e cinquenta sete reais e 

setenta oito centavos). O Código de Defesa do Consumidor abraçou o 

sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do 

prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se 

exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. O art. 14 do 

Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis: Art. 14. O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. No tocante ao quantum 

indenizatório a titulo de dano moral, entendo que fixado em valor 

compatível com a lesão sofrida e que não há razão para sua fixação nos 

patamares pleiteado pelo Recorrente, até porque na fixação do valor 

indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e 

proporcionalidade. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do 

NCPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: - CONDENAR a 

reclamada, a título de danos materiais, ao pagamento de R$ 1.257,78 (um 

mil duzentos e cinquenta sete reais e setenta oito centavos), acrescidos 

de juros de 1%, a partir do desembolso, e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, a partir desta data; - CONDENAR as Reclamadas, 

solidariamente, ao pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção 

monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data[1]e juros de mora de 

1,0% ao mês desde o evento danoso (Súmula n. 54 do Superior Tribunal 

de Justiça). Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Publicada no Sistema PJe. 

Intimem-se. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI 

BARROS Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS Juíza de Direito 

[1]Nesse sentido, a súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça: A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32608 Nr: 2846-59.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILVAN RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MARTINS CARVALHO, WALTIRIA 

RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os autos nos 

seguintes termos:

 Tendo em vista que a carta precatória constante das fls. 38, retornou sem 

a intimação dos executados, tendo em vista que não residem mais no 

endereço constante dos autos, encaminho o feito ao setor de cumprimento 

para que intime o promovente, na pessoa de seu advogado, para que 

forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, o atual endereço da executada ou, 

requeira o que lhe for de direito, sob pena de arquivamento.

O referido é verdade e dou fé.

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56380 Nr: 1975-54.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Monteiro Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Apoeno Henrique Silva 

Soares - OAB:19480/0MT, Carlézio Moreira da Silva - OAB:14.277, 
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DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:20490/0

 Compulsando detidamente o presente feito observo que o réu Leandro 

Monteiro Almeida foi devidamente citado conforme se evola às fls. 89/v e 

90, apesar de constar no o termo "notificação" claramente se refere ao 

mandado de citação de fl. 89/89v, sendo assim razão não assiste o 

Ministério Público quanto ao teor da cota ministerial de fl. 121/121v, de 

forma que a indefiro.

Certifique-se o decurso de prazo para apresentar resposta à acusação.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84344 Nr: 4398-79.2017.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Flavio de Souza, Naide Nei Pereira de Souza, José 

Christovão de Souza, Paulo Luiz Camilo, Elizabete Maria de Souza Camilo, 

Espólio de Antonio Laercio de Souza, Vanda Maria Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laerte Silvério - OAB:97.410/SP, 

Marcos Vinicius Silvério - OAB:16319, Vanuza Marcon Matheus 

Silverio - OAB:12.762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo a desistência da oitiva das esposas, conforme requerido pelos 

requerentes.

Defiro o pedido de juntada.

Tendo em vista a ausência de citação da parte ré, em decorrência do não 

pagamento da diligência do Oficia de Justiça fica inviável a realização do 

ato, motivo que redesigno a solenidade para o dia 05 de junho de 2018, às 

13:00 horas.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74173 Nr: 3234-16.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Resende Santeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Siqueira Batista Macedo 

- OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85343 Nr: 166-87.2018.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Tondorf Alves Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinne Rodrigues Ferreira - 

OAB:112.351/MG, Marcelo Michel de Assis Magalhães - 

OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para providenciar o complemento da diligência de 

fls. 61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70839 Nr: 1930-79.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão Distribuição Com. e Indústria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria Calixto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista da Silva - OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

intimação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78458 Nr: 1498-26.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Fátima Panosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida/réu para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80587 Nr: 2519-37.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Valdir Grutka

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Felipe Schaefer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON LUIS CARVALHO 

OLIVEIRA - OAB:19297/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação dos 

requeridos, a ser expedida para Comarca de Toledo/PR, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86551 Nr: 688-17.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY ALBERTP SCHIMITT SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM BEHLING PEREIRA DA 

LUZ - OAB:207648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para encaminhar a esta 

Secretaria da Primeira Vara novamente o protocolo que veio acompanhado 

da petição inicial de busca e apreensão de código 86551 uma vez que, 

veio faltando os itens de 1/4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87026 Nr: 947-12.2018.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Metropolitan Life Insurance Company

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, Fernando Bilotti Ferreira - OAB:247.031/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o exequente a fim de se manifestar acerca da petição de fls. 

304/309, bem como da certidão do Oficial de Justiça de fls. 348 e 350/351, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61711 Nr: 1317-93.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Nogueira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catharina Colasuonno Piccioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ari Frigeri - OAB:12736/MT, 

Reginaldo Siqueira Faria - OAB:7028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Sanches - 

OAB:3.510-B, Farouk Naufal - OAB:2371/MT, Paulo Emendabili Souza 

Barros De Carvalhosa - OAB:146.868/SP, Tarcizio Carlos Siqueira 

de Camargo - OAB:27235

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte exequente para, 

querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 62252 Nr: 1573-36.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECR, Ari Rodrigues Rebiski, Rose Elizete dos Santos 

Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca.

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para dar ciente da carta precatória de 

fls. 50.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82231 Nr: 3451-25.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Maria Kovalski Malacarne

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82236 Nr: 3443-48.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Palmer Ojeda dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82238 Nr: 3445-18.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia Cespedes Riveros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82234 Nr: 3441-78.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilária Ana Schaefer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81197 Nr: 2844-12.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julieta Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81193 Nr: 2841-57.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Moreira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80693 Nr: 2577-40.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Maria Rodrigues Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80794 Nr: 2649-27.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maronilde Miranda Inacio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.Em observância 

às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, deixo de designar audiência de conciliação.Cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao 

pedido.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 5558 Nr: 636-51.2000.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Pereira de Paula, Aparecida Moreira de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Tirintan, Yonanti Loiti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Efraim Rodrigues Gonçalves - 

OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de usucapião ajuizada por Wilson Pereira de Paula e 

Aparecida Moreira de Paula em face de João Tirintan e Yonanti Loiti

A inicial foi recebida, fl. 53.

À fl. 168, foi determinado à intimação do autor para dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção (fl. 168).

Intimada a parte autora pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção (fl. 179), a parte autora permaneceu inerte ao 

chamado judicial, não apresentando qualquer manifestação ou diligência 

que lhe incumbia.

É o Relato.

 Passo a Decidir.

Conforme bem preceitua o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em tela, verifica-se que a parte autora fora intimada para dar 

prosseguimento ao feito. Contudo, este permaneceu silente ao chamado 

judicial, presumindo-se, portanto o desinteresse no prosseguimento da 

ação.

Assim, verifico o abandono da ação, vez que os autos encontram-se 

paralisados há mais de 05 (cinco) meses.

Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquela que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu inerte ao chamado judicial.

 Ante o exposto, verificada a desídia do requerente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do 

CPC.

 Isento de custas.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80861 Nr: 2690-91.2017.811.0044

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Aguilar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS 

- OAB:04680, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86589 Nr: 714-15.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Costa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78397 Nr: 1465-36.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aelcia Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 
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com a finalidade de INTIMAR a parte requerida/réu para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80185 Nr: 2311-53.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paranaíta Ribeirãozinho Transmissora de Energia S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG Barbosa Agropecuária e Reflorestamento 

Ltda, João Gomes Barbosa, Carla Barbosa Mannarelli, Aline Barbosa 

Souza, Luciano Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para encaminhar a esta 

Secretaria da Vara em documento Word cópia da inicial via e-mail: 

paranatinga.1vara@tjmt.jus.br para expedição de edital de notificação de 

terceiros interessados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78395 Nr: 1463-66.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Ruth da Silva Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida/réu para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80677 Nr: 2569-63.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerida para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54879 Nr: 919-83.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Andrey Rondon Pagnussat ME, Marcelo Andrey 

Pagnussat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Negimar Inacio de Moura Junior - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudir Miguel Berticelli - 

OAB:6.111A/MT, Luis Carlos Conejo - OAB:13.056/MT, LUIZ CARLOS 

CONEJO - OAB:OAB/MT13.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 Vistos, etc.

Cumpra-se imediatamente a r. decisão proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

Proceda-se a busca de bens em nome do executado, através do sistema 

INFOJUD.

Realizada a diligência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o 

que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67306 Nr: 568-42.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71349 Nr: 2152-47.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76732 Nr: 674-67.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Cristine de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT, Kevin Michel Souza Tondorf - OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28103 Nr: 1097-71.2010.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coparol Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda, Fatima Severina Camargo Ferreira, Arivaldo de Souza Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Considerando 

que a penhora on-line restou infrutífera. IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte exequente/autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 83259 Nr: 3888-66.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Décio da Silva Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Martelli, Herminio Martelli, Clóvis Martelli, 

Mario Martelli, Genir Martelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3.569 - B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 52999 Nr: 2213-10.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Ricardo Giorgi, Amélia de Moraes Marques Giorgi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rovillio Mascarello, Iraceli Maria Crespi 

Mascarello, Alci Lucio Rotta, Neuza Maria Rotta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Fraga Batista Rezende 

de Carvalho - OAB:30651/GO, Licínio Carpinelli Stefani - 

OAB:12.806/MT, Luis Rodolfo de Faria Figueiredo - OAB:11.520/MT, 

SÍLVIO BEZERRA DA SILVA - OAB:10648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comparecer a esta secretaria para retirar a guia 

de preparo de carta precatória expedida para a Comarca de Cascavel/PR 

para ser realizado a distribuição da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86093 Nr: 495-02.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rural Canarana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karine Henkel, Arildo Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO BRUNO BARROSO - 

OAB:21342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. Impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para providenciar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória de citação dos 

requeridos, a ser expedida para Comarca de Matupá/MT, trazendo aos 

autos o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 

2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 33037 Nr: 1275-49.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vanderlei Laurindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para tomar ciência acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 61767 Nr: 1331-77.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Verdes Campos Ltda, Dário José 

Gollin, Irene Teresa Gollin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para tomar ciência acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 74685 Nr: 3466-28.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ulisses Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE ANDRESKA 

TARGANSKI - OAB:78764

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte ré para 

apresentar nota legível , tendo em vista que a juntada ás fls. 163 não está 

legível sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 31566 Nr: 1993-80.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázara Abadia Teixeira Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 81689 Nr: 3133-42.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia de Souza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 54587 Nr: 673-87.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Campos Alves & Alves Ltda - ME, Vanderley 

Campos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 
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estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, providencie, o preparo da carta precatória de 

citação da parte requerida, a ser expedida para Comarca de Ribeirão 

Cacalheira/MT, trazendo aos autos o comprovante original de pagamento, 

conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 64682 Nr: 2645-58.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Alves Bonilha, Elisangela Aparecida 

Mariotini Bonilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 85442 Nr: 221-38.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC Química do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Camargo Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Moisés Mendonça - 

OAB:210867/SP, Luiz Alceste Del Cistia Thonon Filho - 

OAB:211.808/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação a ser cumprido ou ofereça os meios para o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 24299 Nr: 334-07.2009.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Carlos Schuster, Edmar Inacio Schuster, 

Banco de Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - 

OAB:9975-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jandir Lemos - 

OAB:12541-A/MT, JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 79439 Nr: 1957-28.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J FLAVIANO VIEIRA – ME, Djalma Flaviano 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da 

correspondência devolvida às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 30817 Nr: 1254-10.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadia José Dutra Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

impugnação de fls. 206/217.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 53908 Nr: 36-39.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iron Vieira Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte autora do 

retorno dos autos para, querendo, requerer o que é de direito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 84616 Nr: 4508-78.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Louremberg Tserenhinhowa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 62252 Nr: 1573-36.2015.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECR, Ari Rodrigues Rebiski, Rose Elizete dos Santos 

Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 
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OAB:8967/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da carta 

precatória devolvida às fls. 50/54.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 84614 Nr: 4506-11.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Tsipetsewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29340 Nr: 2339-65.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antonio Ferreira e Cia Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Processo nº: 2339-65.2010.811.0044 (Código 29340)

Requerente: Carlos Antonio Ferreira- Me

Requerido: Município de Paranatinga- MT

SENTENÇA

Vistos.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio nos e sendo direito transigível devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

184/197, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Com a vinda da informação do cumprimento integral do acordo, retornem 

os autos conclusos para extinção, na forma do artigo 924 do Código de 

Processo Civil.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, 19 de janeiro de 2018.

 Jorge Hassib Ibrahim Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66433 Nr: 210-77.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Transportadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William Carmona Maya - 

OAB:257.198 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido formulado à fl. 174.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28531 Nr: 1528-08.2010.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cingardy Transp. Revendedora Retalhista de 

Combustiveis e Lubrificantes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alline Billerbeck Fontoura - 

OAB:11.083/MS, Luciana Veríssimo Gonçalves - OAB:8270/MS, 

Nelson da Costa Araújo Filho - OAB:3512/MS, Osmar da Silva 

Monteiro Júnior - OAB:7.670 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para em 05 dias se manifestar.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79156 Nr: 1840-37.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abraão Lincoln Carpes Bauermeister

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A- Em 

Liquidação Extrajudicial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria de Fátima Rabelo 

Jácomo - OAB:6.222 GO

 Vistos.

Defiro o benefício da justiça gratuíta.

Sendo tempestivos, recebo os embargos à execução, sem efeito 

suspensivo, haja vista a não comprovação por parte da embargante dos 

requisitos do artigo 919 do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 920 do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 17345 Nr: 1417-63.2006.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coraci da Silva Quintino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Reynaldo B. da F. Accioly Jr. - OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora do INSS - OAB:1553487/

 Vistos, etc.

Diante do pedido de fls. 110, expeça-se novo ofício requisitório, para fins 

de levantamento do valor devido a título de honorários sucumbenciais à 

advogada da parte autora, nos termos do artigo 3º da Lei 13.463/2017.

Posteriormente, expeça-se o competente alvará.

Após o recebimento dos valores, nada mais havendo, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27828 Nr: 822-25.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Romeu da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 27828

VISTOS,

Cuida-se de Ação Previdenciária, em fase de cumprimento de sentença, 

movida por JOÃO ROMEU DA SILVA em face do INSS.

Houve a expedição de RPV e integral pagamento da dívida pela autarquia 

previdenciária.

DECIDO.

Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade da dívida, JULGO 

EXTINTO o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, o 

processo sob o nº 822-25.2010.811.0044, nos termos do artigo 924, 

inciso II do NCPC.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53546 Nr: 2747-51.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FER(, SdOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdS, APdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciane Ferrari Donin - 

OAB:15.478/MT, Renato Cintra Farias - OAB:11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 535546

VISTOS,

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos, movida por FABRÍCIA 

EMANUELLI ROCHA, representada por sua genitora SUELEN DE OLIVEIRA 

ROCHA, em face de ANTENOR DANIEL DA SILVA e ANA PEQUENO DA 

SILVA, visando receber as parcelas de pensão alimentícia em atraso.

Conforme informado às fls. 52 pela exequente, os executados efetuaram 

o pagamento do débito alimentar. Assim, pleiteou pela extinção da 

execução.

DECIDO.

Tendo em vista que houve o pagamento da integralidade da dívida, JULGO 

EXTINTA a presente execução, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 924, inciso II do NCPC.

As partes ficam dispensadas das custas remanescentes, nos termos do 

artigo 90, § 3º do CPC. Honorários advocatícios pelos executados, nos 

termos do artigo 85, § 1º do CPC, que fixo no patamar de 10% sobre o 

valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68354 Nr: 985-92.2016.811.0044

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Alto Xingú-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sinagro Produtos Agropecuários Ltda, 

WANDERLEI LAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente ação, o que faço com resolução de mérito.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68889 Nr: 1232-73.2016.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPF, TPFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou manifestarem sobre a possibilidade de 

julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82761 Nr: 3670-38.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Aparecida Campos da Silva, Albelina 

Terezinha Borges de Campos, Lázaro Vigilato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Giacomelli, Lúcia Regina Santana 

Giacomeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c decretação de 

agiotagem c/c indenização por perdas e danos com pedido de tutela de 

urgência formulado por Ana Maria Aparecida Campos da Silva, Albelina 

Terezinha Borges de Campos e Lázaro Vigilato da Silva, devidamente 

qualificado nos autos.

 Às fls. 215/216, determinada a apresentação de documentos idôneos que 

comprovassem o estado de hipossuficiência financeira declarado na 

inicial, os requerentes apresentaram manifestação (fls. 217/221).

 É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de comprovação do estado de 

hipossuficiência.

Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 

aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, 

pode indeferir o pedido.

No caso dos autos, em que pese às partes requerentes terem alegado na 

exordial que não possuem condições financeiras, denota-se pela análise 

da exordial que não são pessoas de parcos recursos, já que possuem 

vasto acervo de bens a serem partilhados.

 Desta forma, à míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira das partes requerentes, não há como 

ser deferido o referido requerimento.

Reputo ausente comprovação robusta da situação de impossibilidade 

econômica e financeira das partes requerentes, não bastando para tanto 

a alegação de que não tem condições econômicas para arcar com as 

custas processuais.

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

No mais, determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70302 Nr: 1763-62.2016.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS M DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A/MT, Nelson Paschoalotto - OAB:8530-A/MT, Roberta 

Beatriz do Nascimento - OAB:192.649SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de DOMINGOS M DE OLIVEIRA, todos 

qualificados nos autos.

Às fls. 48/49, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo e, em consequência, requerem a extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é a homologação por 

ato judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado às fls. 

48/45, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Com custas e despesas processuais.

Honorários advocatícios nos termos do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67879 Nr: 748-58.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI LAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente ação, o que faço com resolução de mérito.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80117 Nr: 2275-11.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanusa de Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vivo - Telefônica Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias especificarem as 

provas que pretendem produzir ou manifestarem sobre a possibilidade de 

julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51081 Nr: 261-93.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor Paulo Lazzari, Kleiton Lazzari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleber Mendes Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleiton Lazzari - OAB:8727-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417/B, Silvana Gregório Lima - OAB:9.539/MT

 Vistos.

Intime-se a parte executada Cleber Mendes Alves para que, em 05 (cinco) 

dias, forneça os dados bancários para transferência dos valores 

bloqueados nos autos.

Após, expeça-se competente alvará de liberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87307 Nr: 1091-83.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lilia Cristina Carvalho Bisco Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia Elétrica S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de tutela antecipada, para o 

fim de impor à requerida o dever de se abster de cortar o fornecimento de 

energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da autora, no que 

se refere ao débito apurado por meio do termo de ocorrência de 

irregularidade que é objeto de impugnação nestes autos.Nos moldes do 

art. 695 e seguintes do Código de Processo Civil, remeto o presente feito 

ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se fazerem 

presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.Proceda-se o necessário para a realização da Sessão 

de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no artigo 334 e parágrafos, do CPC.Cite-se a requerida e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência, acompanhados 

de seus respectivos advogados.A intimação das partes deverá ser 

pessoal.Ao ser citada, a requerida deverá ser cientificada de que o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e 

incisos, do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo para apresentação 

de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à 

parte autora para deliberação em 10 (dez) dias.Havendo acordo, 

volvam-me conclusos para deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29444 Nr: 2443-57.2010.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Batista Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fl. 87

pelo prazo requerido.

II – Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83289 Nr: 3900-80.2017.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 
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DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em razão do acordo realizado entre as partes (fls. 16/17), dê-se vista ao 

Ministério Público para manifestações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32412 Nr: 654-52.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Rezende - 

OAB:8987-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento feito às fls. 153/154, permitindo a 

vista fora do cartório por 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82897 Nr: 3736-18.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson de Moraes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87287 Nr: 1080-54.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdS, Maria Olanda da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Cite-se o requerido para contestar a ação, no prazo legal.

 Decorrido o prazo da contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82903 Nr: 3739-70.2017.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Caitano Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que a pretensão autoral consiste na declaração de inexistência 

do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão na 

entrada de energia elétrica, quanto as Tarifas de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD/EUSD). No ponto, importante 

registrar que, os processos que versam sobre o tema, devem permanecer 

suspensos em todo território nacional, por força da decisão prolatada nos 

EREsp 1163020/RS, REsp 1699851/TO e REsp 1692023/MT, pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça. In verbis:

“RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO 

DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, 

RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a 

afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros 

recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 

3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015”.

Desta feita, mantenho o sobrestamento do presente feito, até o julgamento 

dos Recursos Especiais afetados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76013 Nr: 338-63.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Alves Vitor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Móveis Romera LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41766, GUSTAVO REZENDE MITNE - OAB:52997

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias especificarem as 

provas que pretendem produzir ou manifestarem sobre a possibilidade de 

julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82904 Nr: 3740-55.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Tanski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que a pretensão autoral consiste na declaração de inexistência 

do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão na 

entrada de energia elétrica, quanto as Tarifas de Uso do Sistema de 

Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD/EUSD). No ponto, importante 

registrar que, os processos que versam sobre o tema, devem permanecer 

suspensos em todo território nacional, por força da decisão prolatada nos 

EREsp 1163020/RS, REsp 1699851/TO e REsp 1692023/MT, pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça. In verbis:

“RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO 

DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, 

RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a 

afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros 
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recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 

3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015”.

Desta feita, mantenho o sobrestamento do presente feito, até o julgamento 

dos Recursos Especiais afetados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50258 Nr: 1786-47.2012.811.0044

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hotel Bezerra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington de Jesus Ferreira - 

OAB:7.107/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento feito às fls. 243/244, permitindo a 

vista fora do cartório por 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82662 Nr: 3625-34.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Silveira de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente ação, o que faço com resolução de mérito.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83772 Nr: 4146-76.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bosco dos Santos - 

OAB:19408-O/MT, Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/09/2018 às 

14:00.

Fixo como ponto controvertido o fato de se enquadrar ou não a parte 

requerente na hipótese legal para a concessão do benefício pleiteado.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54018 Nr: 147-23.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilda Moura Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Como se sobressai dos autos de Código 53668, a parte ré (Município de 

Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a todos os feitos 

envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.cumpra-se.

Após, retornem conclusos os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53800 Nr: 3003-91.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicencia Paula Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sobressai dos autos de Código 53668, a parte ré (Município de 

Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a todos os feitos 

envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.

Após, retornem os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54896 Nr: 935-37.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilma Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos.

Como se sobressai dos autos de Código 53668, a parte ré (Município de 

Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a todos os feitos 

envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.cumpra-se.

Após, retornem conclusos os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54051 Nr: 180-13.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseliane dos Santos Honorío

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 
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Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 Vistos.

Como se sobressai dos autos de Código 53668, a parte ré (Município de 

Paranatinga) firmou acordo extrajudicial referente a todos os feitos 

envolvendo URV´s transitadas em julgado.

Diante disso, determino a intimação das partes a fim de se manifestar a 

respeito, no prazo de 15 dias.

Intime-se.cumpra-se.

Após, retornem conclusos os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84195 Nr: 4346-83.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatha Nogueira Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402, Thelma Aparecida Garcia Guimarães - 

OAB:3402-B/MT

 Vistos.

Tendo em vista a participação deste magistrado e do magistrado 

designado para jurisdicionar perante esta vara no curso: “A atividade 

judicial, a sistemática de precedentes e os desafios da tutela provisória no 

CPC/2015", a ser realizado nas instalações do ESMAGIS-MT, Cuiabá, no 

período de 10 a 11 de maio de 2018, redesigno a data da audiência para o 

dia 06/06/2018 às 13:30 horas.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83880 Nr: 4191-80.2017.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Soeli da Silva, Emerson Cesar Moretto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yara Beck Montagner, Antônio Pereira da Silva 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4191-80.2017.811.0044 (Código 83880)

Vistos.

 Defiro a gratuidade da justiça.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, adequar o rito, 

vez que as cumulações de pedidos diversos contra pessoas distintas em 

um mesmo processo causa evidente tumulto processual no deslinde da 

ação, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique e tornem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85983 Nr: 458-72.2018.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Florindo Pilhalarme, Jose Francisco Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arones da Cunha Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adão Benedito da Silva - 

OAB:8.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista a participação deste magistrado e do magistrado 

designado para jurisdicionar perante esta vara no curso: “A atividade 

judicial, a sistemática de precedentes e os desafios da tutela provisória no 

CPC/2015", a ser realizado nas instalações do ESMAGIS-MT, Cuiabá, no 

período de 10 a 11 de maio de 2018, redesigno a data da audiência para o 

dia 28/08/2018 às 17:00 horas.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87399 Nr: 1142-94.2018.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OdS, AGSdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Processe-se em segredo de justiça, conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Cite-se o executado, por mandado, para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, bem como os que vencerem até o efetivo 

pagamento, sob pena de protesto judicial e prisão (pelo prazo de até 03 

(três) meses, com fulcro no artigo 528, §§3º e 7º, do Código de Processo 

Civil.

Defiro o pedido de benefício de assistência jurídica gratuita.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 31848 Nr: 91-58.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Siqueira Comércio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heiddger da 

Silva - Proc. Chefe da Faz. Nacional - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquivem-se os autos, nos termos da sentença de fls. 110.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 433 Nr: 821-31.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir de Souza, Carlos Martins de Siqueira, 

Josué Schuenquener

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonir Galera Mari - 

OAB:3.007-A/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Defiro o pedido de suspensão do feito formulado na petição de fl. 234v 

pelo prazo requerido.

II – Ao arquivo provisório.

III – Decorrido o prazo do item I, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo 05 dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87920 Nr: 1431-27.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Gonçalves Gomes, Margarete Feresin Gomes, 

Antonio Gomes Jardim Neto, Maria Bernadete Feresin Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Jose Vigolo
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington José de Oliveira - 

OAB:243806/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a causa é de elevado valor, defiro o pedido de 

parcelamento das custas iniciais, devendo este ser realizado em 4 

(quatro) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, 

nos termos do artigo 168, § 7º da CNGC.

Intime-se o requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder o 

recolhimento da primeira parcela, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e cancelamento da distribuição (art. 290, CPC)

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87382 Nr: 1132-50.2018.811.0044

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdS, ALCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

Citem-se eventuais interessados, via edital, com prazo de 20 (vinte) dias, 

para que se considere realizada a citação, nos termos dos artigos 231 e 

232, IV, ambos do Código de Processo Civil.

Oficie-se o Banco Bradesco para que informe possível ativo financeiro em 

nome de UELINTON VIEIRA DE SOUZA.

Com a vinda das informações, dê-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51116 Nr: 302-60.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Gestão de Agronegócios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizete Aparecida Oliveira 

Scatinga - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento feito às fls. 44/45, permitindo a vista 

fora do cartório por 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51912 Nr: 1112-35.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindineide Belem de Freitas, Vilson Pires, 

Terezinha Esvandir Ramos Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT, Marilson Mendes Ribeiro - OAB:16.108- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido de desarquivamento feito às fls. 36/37, permitindo a vista 

fora do cartório por 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 15166 Nr: 1478-55.2005.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Limberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edna de Souza Miranda 

Soares - Procuradora do INSS - OAB:3.958

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento feito às fl. 229, permitindo a vista fora 

do cartório por 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 20860 Nr: 2316-27.2007.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro dos Reis Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691- MT

 Vistos, etc.

Diante da concordância das partes no tocante aos valores apresentados 

pela Autarquia Federal, homologo o cálculo apresentado às fls. 139, para 

que surta os efeitos jurídicos legais.

Requisite-se o pagamento por meio de Requisições de Pequenos Valores 

(RPV) ou precatório requisitório, nos termos dos itens 2.12.1 e seguintes 

da CNGC, observando-se os cálculos lançados às fls. 139.

Com a disponibilização dos valores, voltem os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74601 Nr: 3419-54.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

André Fortini Mateus, Chernenko do Nascimento Coutinho, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta ) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme dispõe o artigo 

85, § 7º, do Código de Processo Civil.

Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 12406 Nr: 1187-89.2004.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADPdEdMG, VR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michel Astrolli Salazar - 

OAB:8832/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocildo Andrade de 

Medeiros - OAB:6.684-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento feito às fls. 129/130, permitindo a 

vista fora do cartório por 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74574 Nr: 3404-85.2016.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador, Renato Dias Coutinho Neto, 

André Fortini Mateus, Chernenko do Nascimento Coutinho, Valdir Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta ) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 

do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme dispõe o artigo 

85, § 7º, do Código de Processo Civil.

Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82276 Nr: 3464-24.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejaci Cavalcante de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203, Thais Veiga de Campos - OAB:23859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/09/2018 às 

15:30.

Fixo como ponto controvertido o fato de se enquadrar ou não a parte 

requerente na hipótese legal para a concessão do benefício pleiteado.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79007 Nr: 1762-43.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Alcides Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75869 Nr: 293-59.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Cristina Perondi Estevão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80876 Nr: 2692-61.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Gomes Loiola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13.088/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30881 Nr: 1318-20.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourdes Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nicole Romeiro Taveiros - 

Procuradora Federal do INSS - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem as 

provas que pretendem produzir, indicando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, dizendo, inclusive, sobre o interesse da realização de nova 

audiência de instrução ou julgamento ou sobre o aproveitamento do ato já 

efetivado nos autos (fls. 62/64).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 32070 Nr: 313-26.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Mendonça Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - OAB:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/09/2018 às 

13:00.

Fixo como ponto controvertido o fato de se enquadrar ou não a parte 

requerente na hipótese legal para a concessão do benefício pleiteado.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 67941 Nr: 771-04.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Garcia Suzarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 771-04.2016.811.0044 (Código 67941)

Vistos.

 Inicialmente, determino que o Sr. Gestor Judiciário realize a conversão da 

ação para cumprimento de sentença.

Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários 

advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o 

artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil.

 Não proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se 

e expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54114 Nr: 244-23.2014.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Peruchini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da concordância das partes no tocante aos valores apresentados 

pela Autarquia Federal, homologo o cálculo apresentado às fls. 100-v, 

para que surta os efeitos jurídicos legais.

Requisite-se o pagamento por meio de Requisições de Pequenos Valores 

(RPV) ou precatório requisitório, nos termos dos itens 2.12.1 e seguintes 

da CNGC, observando-se os cálculos lançados às fls. 100-v.

Com a disponibilização dos valores, voltem os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30500 Nr: 939-79.2011.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Limberger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Cristina P. Cardoso 

Zandonadi - Procuradora do INSS - OAB:5.319/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Silvana da Silva Toledo - OAB:11495/MT

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

P.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 58131 Nr: 3161-15.2014.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Sebastião Nogueira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMG Agropecuária Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Gonçalves - OAB:7831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82759 Nr: 3668-68.2017.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVdS, JEdSR, CSdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Solicite-se o retorno da carta precatória de fls. 13, vez que há notícia do 

seu cumprimento às fls. 16.

Com o retorno, certifique-se o decurso do prazo da defesa apresentar 

contestação.

Após, intime-se a parte autora para, em 05 (cinco) dias, se manifestar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87408 Nr: 1147-19.2018.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Catharina de Jesus Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.
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 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial.

Satisfeitos os requisitos do artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro 

as benesses da assistência judiciária gratuita.

Vislumbrando a possibilidade de decisão pelas próprias partes, 

DETERMINO a REMESSA deste feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca.

Intime-se a parte requerente, na pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, 

do Código de Processo Civil).

Cite-se a parte requerida, com a faculdade do artigo 212, §2º, do mesmo 

códex, para que compareça à audiência designada, acompanhada de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado das 

partes à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334, §8º, 

do novo códex, e, ainda que não contestada à ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente (artigo 

344).

Após realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao 

Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para apresentação de 

defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e incisos, do CPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56495 Nr: 2062-10.2014.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do documento de fl. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 5021 Nr: 290-03.2000.811.0044

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Sobreira Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento feito às fls. 113/115, permitindo a 

vista fora do cartório por 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65124 Nr: 2777-18.2015.811.0044

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Cezar Barboza de Souza, Mario Cezar B. 

de Souza -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 65124

Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 44.

Isto porque, conforme certidão de fls. 40, o competente órgão já foi 

oficiado da sentença que consolidou a posse nas mãos do requerente. 

Assim, as demais providências, tais como expedição de documentos e 

transferência do automóvel, é de impulsionamento do requerente.

Consigno que, somente diante da negativa expressa do órgão 

responsável, será possível a intervenção judicial.

Nada mais sendo manifestado, arquivem-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83725 Nr: 4108-64.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GUSTAVO STARLICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do decurso do prazo, acolho o pedido constante às fl. 57 e defiro a 

suspenção do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Após, intimar para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85243 Nr: 96-70.2018.811.0044

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sthefanny Lawane Marques Jacinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do 

CPC, para determinar a retificação do nome da genitora da requerente, 

passando a constar como FERNANDA JACINTO DA SILVA MARQUES DE 

SOUZA.Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil competente, determinando ao Senhor Oficial que 

encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cópia do referido 

registro para que seja anexado a estes autos.Após, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Isenta de custas e despesas 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 71136 Nr: 2065-91.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recolhidas eventuais custas/diligências, defiro o pedido de 

desarquivamento do feito à fl. 60.

Nada sendo requerido no prazo assinalado, promova-se o arquivamento 

novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80107 Nr: 2265-64.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Angelo Piran

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28288 Nr: 1283-94.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maricelma Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/09/2018 às 

13:30.

Fixo como ponto controvertido o fato de se enquadrar ou não a parte 

requerente na hipótese legal para a concessão do benefício pleiteado.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32615 Nr: 855-44.2012.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Moreira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT, Welton 

Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento feito às fls. 169/170, permitindo a 

vista fora do cartório por 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido no prazo de 10 (dez) dias, promova-se o 

arquivamento novamente.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 28510 Nr: 1507-32.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Pariz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisele Marostica de Oliveira 

Feitoza Diniz - OAB:11962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

 Considerando que já houve a prolação de sentença (fls. 56/61), 

proceda-se a Serventia o desentranhamento da petição de fls. 69/72 e 

contestação de fls. 74/78, encaminhando-se para a requerida, 

certificando-se nos autos.

 Outrossim, intime-se a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias querer o 

que intender de direito.

Com a vinda da informação, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50848 Nr: 11-60.2013.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Angelo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - OAB:6862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/09/2018 às 

15:00.

Fixo como ponto controvertido o fato de se enquadrar ou não a parte 

requerente na hipótese legal para a concessão do benefício pleiteado.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54437 Nr: 536-08.2014.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Angelo Alevi, Franciele Farias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Gaúcha do Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carine Minuzi - 

OAB:14631/MT

 Processo nº 536-08.2014.811.0044 (Código 54437)

Vistos.

Analisando os autos, verifico que as cartas precatórias de fls. 135 e 135, 

retornaram devidamente cumpridas. A missiva de fls. 133 retornou em 

razão da testemunha SILBENE PEDRA SANTOS não ter sido localizada 

(fls. 171), tendo sido a parte autora devidamente intimada, por intermédio 

do seu patrono, para se manifestar, quedando-se, inerte.

 Assim, DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO.

Intimem-se as partes para apresentarem memoriais finais, na forma 

sucessiva e no prazo legal.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32372 Nr: 614-70.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulce Rodrigues Maciel, Dulce Rodrigues 

Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 
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Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestar a respeito da proposta feita pela executada (fls. 62).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27208 Nr: 198-73.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simpliciana da Conceição Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/09/2018 às 

16:00.

Fixo como ponto controvertido o fato de se enquadrar ou não a parte 

requerente na hipótese legal para a concessão do benefício pleiteado.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29733 Nr: 175-93.2011.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Soeli da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/09/2018 às 

16:00.

Fixo como ponto controvertido o fato de se enquadrar ou não a parte 

requerente na hipótese legal para a concessão do benefício pleiteado.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-53.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MERIO DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente dos termos da correspondência devolvida da ID nº 

13145453, bem como para no prazo de 05 (cinco) dias indicar o atual 

endereço da parte promovida.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 04/2018 – DF

 Excelentíssima Doutora Suelen Barizon, Juíza de Direito e Diretora em 

Substituição Legal do Fórum da Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, na forma da Lei, etc. 

RESOLVE: Tornar público o Gabarito Definitivo da prova relativa ao 

Processo Seletivo para Estagiário de Nível Superior da Comarca de Peixoto 

de Azevedo/MT, realizado em 04/05/2018

GABARITO DEFINITIVO

01. D, 02. C, 03. B, 04. B, 05. A, 06. A, 07.D, 08. B,09.D, 10.B, 11.A, 12.D, 

13.A, 14.C, 15.B,16.C, 17.B, 18.D, 19.B, 20.B, 21.C, 22.D, 23.C, 24.A, 25.B, 

26.C, 27.C,28.A, 29.D, 30.A, 31.A, 32.C, 33.A, 34.D, 35.D, 36.C, 37.A, 

38.A, 39.B, 40.C.

Em hipótese alguma será aceito pedido de revisão de recurso, recurso de 

recurso e/ou de gabarito oficial definitivo. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no átrio do Fórum e 

publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Peixoto de Azevedo-MT, 10 de 

maio de 2018. Suelen Barizon Juíza de Direito e Diretora em Substituição 

Legal Foro da Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 90526 Nr: 1640-59.2018.811.0023

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDRE LEANDRO BALSANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILAMIR JOSE LONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO WAGNER ARECO 

GONZALES - OAB:5438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 7º da Lei 12.016/2009 recebo a inicial e postergo a 

análise do pedido liminar para momento posterior a manifestação da 

autoridade coatora.Notifique-se pessoalmente a autoridade acoimada de 

coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via 

apresentada, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações.Dê-se ciência do feito à Assessoria Jurídica do Município de 

Peixoto de Azevedo/MT, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse ao feito.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000607-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LOJAO DOS MOVEIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCIANO ARRUDA BANA (TESTEMUNHA)

 

CERTIFICO QUE VERIFICANDO OS AUTOS CONSTATEI QUE, A CARTA 

PRECATÓRIA FOI DISTRIBUÍDA NESTA COMARCA COM A FINALIDADE DE 
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INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA, PORTANTO ENCAMINHO A PRESENTE AO 

GABINETE PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 118070 Nr: 2880-84.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 125804 Nr: 6156-26.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERCILIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34806 Nr: 2260-24.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvenira Prudente Afonso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 135888 Nr: 1884-52.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Santa Cruz Suplementos Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Armelin - 

OAB:18776, ANDRESSA ARMELIN - OAB:57439, MARCELO ALVES 

PUGA - OAB:5058

 Intime-se o Banco Bradesco Cartões S.A. para contrarrazoar os 

embargos no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 97628 Nr: 1068-41.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON DORNELLO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Intime-se o autor.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 111822 Nr: 820-41.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGS, Osmir Aparecido Schiavo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - 

OAB:17690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 96790 Nr: 709-91.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR ALVES DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 135238 Nr: 1556-25.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e encerrando 

a fase de conhecimento para condenar o réu à conceder à autora o 

benefício da aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou a data de indeferimento 

administrativo do dia 22/07/2016.Referido benefício deverá ser acrescido 

de atualização, remuneração do capital e compensação da mora através 

dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 

de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/2009, a partir da citação válida (Súmula 204, STJ), conforme 

Manual de Cálculo da Justiça Federal.Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 99482 Nr: 1846-11.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Galdêncio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 135902 Nr: 1888-89.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADVANCE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 

LTDA, MEF EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA ALVARES & ALVARES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN OLIVEIRA DANTAS DE 

SOUZA - OAB:51172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 138770 Nr: 3143-82.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Manoel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto ACOLHO os Embargos Declaratórios, para alterar o dispositivo 

para: “(...)Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e 

encerrando a fase de conhecimento para condenar o réu à concessão de 

benefício de auxílio doença ao autor a partir da data que cessou o 

pagamento (07/02/2012), calculado na forma do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, que converto para aposentadoria por invalidez. Referido 

benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do capital e 

compensação da mora através dos índices oficiais de remuneração 

básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a partir da 

citação válida (Súmula 204, STJ). Condenar o réu a pagar os honorários 

de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o valor do 

débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de que os 

honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a prolação da 

sentença. Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC. Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo (...)”Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 111190 Nr: 591-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro de Souza Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fatima de Souza Borges, Luiz Olair 

Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Moreira Dias - 

OAB:14279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 126756 Nr: 6622-20.2016.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 Intime-se a parte autora para contrarrazoar, em 5 dias, os embargos de 

declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 136512 Nr: 2161-68.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE SOUZA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Neves Costa - 

OAB:12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor por meio do advogado, Rafael Neves Costa OAB/MT 

12411-A.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 28574 Nr: 3583-98.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. C. Construções e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ARANTES - 

OAB:19273/MT

 Vistos.

Intime-se o Sr. Adalberto de Freitas Arantes, por meio do seu advogado, 

sobre a manifestação da União de fls. 382/383.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 44530 Nr: 1199-60.2008.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Verlindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado concordou.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de fls. 

292/297, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código 

de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63402 Nr: 3742-31.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela de Lima Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 137735 Nr: 2727-17.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto São Paulo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, acostada em Ref: 35, para 

que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título 

Executivo Judicial, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111499 Nr: 705-20.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.O. DA CONCEICAO - ME, LAERCIO 

ORLANDO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Vistos.

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções que 

tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro funcional, e ainda 

mais, corroborado com os efeitos práticos do artigo 828 do CPC, aplicado 

analogicamente, não será deferida a expedição de ofícios com o objetivo 

de se encontrar bens a serem penhorados, cuja obrigação legal compete 

à própria exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo 

processual contido no artigo 828 do CPC.

 Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS), o que, não 

se afigura no presente caso.

Isso posto, indefiro o pedido retro.

Intimem-se para dar andamento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101985 Nr: 2913-11.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CARLOS DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente quanto ao teor do resultado da penhora em 

Ref: 94.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 109954 Nr: 6193-87.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILMA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao requerente para se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111272 Nr: 617-79.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIO HILARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao embargado para contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 132724 Nr: 468-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Zarzenon e Cia Ltda ME, Isabel Zarzenon, 

Ademilson Zarzenon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao exequente para dar prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119181 Nr: 3257-55.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIVIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposto pelo INSS.

Intimado o exequente se manifestou concordando com os cálculos.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de Ref: 

71, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127325 Nr: 6893-29.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 
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- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para que dê andamento ao feito no prazo de dez dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111203 Nr: 595-21.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRACAS PONTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para que dê andamento ao feito em dez dias, sob pena 

de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 121483 Nr: 4193-80.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTER DE SOUZA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposto pelo INSS.

Intimado o exequente se manifestou concordando com os cálculos.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de Ref: 

63, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 102785 Nr: 3269-06.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Cardoso Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 34645 Nr: 2087-97.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altina Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92661 Nr: 3972-68.2014.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliete Maria de Almeida Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 144884 Nr: 5631-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourivaldo Rodrigues Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Pontes e Lacerda MT - 

Executivo Municipal, Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828, JAMES ROGERIO BAPTISTA - OAB:9992/B

 Trata-se de ação cautelar de Exibição de Documentos promovida por 

Lourivaldo Rodrigues Moraes em face do Município de Pontes e Lacerda e 

da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda, acerca do processo legislativo 

que culminou ncom a revisão da Lei Orgânica do Municiípio, alterando o 

teor do art.35§2º da referida carta municipal quanto à forma de votação do 

processo de casssação de parlamentar da casa.

Notificados as partes requeridas apresentaram suas informações.

É o breve Relatório. Passo a decidir.

A demanda tramita há aproximadamente 01 ano e até o presente momento 

o que deveria ser público não foi apresentado aos autos - o processo 

legislativo que culminou com a alteração do art.35§2º da Lei Orgânica do 

Município.

Muito se discute, até sobre fatos passados do requerente, contudo, as 

simples cópias de um processo legislativo de alteração de lei, que deve 

seguir um rito procedimental próprio, não foram apresentados, sem 

qualquer justificativa plausível.

Neste diapasão, entendo que não há necessidade de maior dilação 

probatória para que se apresente cópias de um processo legislativo que 

deveria estar à disposição de todos cidadãos, haja vista que a casa 

parlamentar - casa do povo deve estar sempre aberta para sua inteira 

publicidade de seus atos, quanto mais de um processo legislativo.

Isso posto, sem maiores delongas

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar a apresentação de cópias 

do processo legislativo que alterou o art.35§2º da Lei Orgânica Municipal, 

no prazo de 48horas.

Intimem-se as partes para ciência e cumprimento da sentença.

PRI. Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87118 Nr: 4801-83.2013.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: fabio Ribas Terra - OAB:7.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial. Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 23786 Nr: 3113-04.2004.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lelio Teixeira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Coelho - OAB:2070-A/MT, 

Marcelo Joventino Coelho - OAB:5950-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Babka - OAB:303464/SP, 

Rosangela de Andrade Kelm - OAB:9639 -A

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 98143 Nr: 1287-54.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELINO FERREIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que verificando junto ao processo constatei que o RPV foi 

expedido requerendo o pagamento do valor de R$ 28.990,82 ( vinte e oito 

mil novecentos e noventa reais e oitenta e dois centavos, e sendo 

depositado junto a conta única um valor bem superior ao solicitado, 

conforme extrato em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 101526 Nr: 2739-02.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina Gonçalves Neto, Cesar de Assunção 

Rodrigues, Eunice de Paula Santiago, Margarete March Libório, Manoel 

Bernardino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data não consta informações da perita 

conforme determinado no R. despacho acima.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63810 Nr: 4149-37.2011.811.0013

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Linha Verde Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Félix Umberto Simonetti, Edevirgens Geni 

Simonetti, Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:17.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Babka - OAB:16.925-A, 

Heber Senger - OAB:, HERMES BEZERRA SILVA NETO - OAB:11405/O, 

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Intimação das partes do teor do R. despacho datado de 07/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 35643 Nr: 3061-37.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Torres Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Esclareçam os nobres causídicos acerca do valor a ser levantado em 

favor do requerente – o beneficiário da presente demanda.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 34950 Nr: 2414-42.2006.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estelita Pinheiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao advogado para ciência, após: arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82385 Nr: 4659-16.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Moreira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Franco de Carvalho - 

OAB:4129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Moreira Dias - 

OAB:14279

 AO EXEQUENTE PARA INDICAR BENS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 92737 Nr: 4033-26.2014.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ferragens Ribeiro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleunir da Silva Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada as 

fls.220/231, é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte 

contrária para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 33023 Nr: 492-63.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eva Ana Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao advogado para ciência, após: arquivem-se os autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 20269 Nr: 4048-78.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercadi Transportes Rodoviários LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Transportes Rodoviários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dolor Ribeiro Botelho Neto - 

OAB:10.339, José Arlindo do Carmo - OAB:3722/MT, Ricardo 

Turbino Neves - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o exequente para que promova o incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica na forma do art. 133 e seguintes do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 40857 Nr: 3152-93.2007.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ruth Aiardes - OAB:15463-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:PR/8123, Luiz Emídio Dantas - OAB:3540-MT

 Defiro o requerido.

Aguarde-se por 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 31979 Nr: 4963-59.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mafalda Casadei Távora

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60120 Nr: 462-52.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Carlos Fioravante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Vieira - 

OAB:4825-MT, Luiz Fernando de Almeida - OAB:15734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89353 Nr: 1201-20.2014.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Matecnorte Materiais de Construção Ltda, Claudio Alves 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zélio de Oliveira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 61583 Nr: 1924-44.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcino Carvalho Florindo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64024 Nr: 74-18.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auxiliatriz Fiorini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126941 Nr: 6701-96.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISLENE DE ALMEIDA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DE LIMA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 Intimação da parte autora para manifestar-se nos autos requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 49460 Nr: 863-22.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ermínio Francisco Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Manoel de Almeida - 
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OAB:2559/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Diante do cumprimento da obrigação, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo 

Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88774 Nr: 680-75.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Borges & Freitas LTDA., Ladário Silva 

Borges, Dinah Garcia de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65826 Nr: 1864-37.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Vieira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63810 Nr: 4149-37.2011.811.0013

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Linha Verde Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Félix Umberto Simonetti, Edevirgens Geni 

Simonetti, Leila Aguetoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:17.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Babka - OAB:16.925-A, 

Heber Senger - OAB:, HERMES BEZERRA SILVA NETO - OAB:11405/O, 

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 Trata-se de embargos de declaração (fl. 642/645).

O requerido alega omissão da sentença: “Excelência, os embargantes 

tomaram conhecimento da r. Decisão ora embargada, na qual o r. Juízo a 

qual ‘julgou parcialmente procedente a ação, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, tornando definitiva a 

liminar concedida para constituir a servidão administrativa pleiteada pela 

Requerente, bem como garantir o acesso pelo imóvel da Requerida à faixa 

de servidão. [...].Por derradeiro o valor deverá ser depositado em Juízo até 

que se resolva a celeuma acerca do(s) legítimo proprietário possuidor do 

imóvel...’. Deveras demonstrado com a produção de prova pericial e a 

matrícula do imóvel ser nítida e lógica a conclusão de que os embargantes 

são os reais legítimos proprietários do imóvel em tela. Assim, restou 

comprovado que a propriedade é dos embargantes, bem como a posse, já 

que desde que adquiriram a propriedade passaram a cultivá-la e torná-la 

produtiva sem qualquer intercorrência ou oposição de terceiros. 

Comprova-se ainda pelo laudo pericial apresentado pelo Ilmo. Perito, o qual 

é claro e objetivo em afirmar que a posse e propriedade são dos 

embargantes, sendo que a omissão da r. sentença quanto a este fato vem 

causar grande amargura e prejuízo aos embargantes que sofrerão a 

intervenção do embargado em sua propriedade, na qual haverá de 

imediato as restrições impostas pela faixa de servidão, sem ao menos 

terem os embargantes recebido a justa indenização fixada na r. sentença 

a contrapor a perda que sofrerão”.

Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63814 Nr: 4153-74.2011.811.0013

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A - 

ELETRONORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho, Maria Eurides Vieira 

Balbino, Rubilan Pereira Lobo, Leonor Aparecida Rossi Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:17.477-A, OTÁVIO VIEIRA TOSTES - OAB:118.304, VINICIUS 

FERREIRA FARIAS MONTENEGRO - OAB:1315316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT, Sandra Marisa Balbino da Trindade - 

OAB:3638/MT

 Vistos.

Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

Tendo em vista que no dispositivo houve a omissão quanto à correção 

monetária.

Posto isto ACOLHO os Embargos Declaratórios, para esclarecer que o 

valor depositado deverá ser acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) 

ao mês e correção monetária de acordo com o índice do INPC, contados a 

partir da data da efetiva imissão prévia na posse.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103273 Nr: 3439-75.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CANDIDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução 
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de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes neste feito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Arquive-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 128539 Nr: 7453-68.2016.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNED GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Matenho a decisão retro pelos seus próprios fundamentos.

Intime-se para que indique endereço atualizado do requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 167145 Nr: 3721-11.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 12 de 

julho de 2018, às 16 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 167149 Nr: 3723-78.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 20 de 

julho de 2018, às 15 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 167135 Nr: 3719-41.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 20 de 

julho de 2018, às 15 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 166261 Nr: 3281-15.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Pontes e Lacerda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 19 de 

julho de 2018, às 14 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 167410 Nr: 3820-78.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA, Nandria Daniela dos 

Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A., ANDRESA PALMEIRAS DE 

SOUZA ME, Wesley Leonel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 19 de 

julho de 2018, às 15 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 164468 Nr: 2366-63.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Nunes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB Pontes e Lacerda LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 12 de 

julho de 2018, às 16 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 165466 Nr: 2909-66.2018.811.0013

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que com o Novo Código de Processo Civil, as partes 

deverão serem intimados pelo cartório, face no CEJUSC não poder fazer 

intimação, razão pela qual verificando na agende informo a data 19 de 

julho de 2018, às 16 horas, para realização de Sessão. Do que para 

constar lavrei presente certidão. Do que para constar lavrei a presente 

certidão.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142364 Nr: 4579-76.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AT, ÁTFdL, MTFdL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOILSON FRAZÃO DE LIMA, solteiro(a), 

pedreiro, Telefone 65-9-9940-2928. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: ÁTILA TUMICHÁ FRAZÃO DE LIMA, menor, nascida aos 

09/10/2006, e MANCIA TUMICHÁ FRAZÃO DE LIMA, menor, nascida aos 

19/03/2010, representadas por sua genitora ANDREIA TUMICHÁ, 

brasileira, solteira, do lar, RG n° 1837313-5 SSP/MT e CPF n° 

829.996.942-53, residente e domiciliada na Rua Vila Matão, s/nº, bairro 

Jardim Morada da Serra, em frente a Vila Olímpica, no município de Pontes 

e Lacerda/MT, telefone (65) 99626-5983 por meio da DEFESNORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, presentada pelo Defensor 

Público que esta subscreve, vem respeitosamente, a presença de vossa 

excelência, propor AÇÃO DE ALIMENTOS em face de JOILSON FRAZÃO 

DE LIMA, brasileiro, solteiro, pedreiro, demais dados ignorados, podendo 

ser encontrado na Rua Paraná, s/nº, bairro Jardim Aeroporto, em frente a 

casa do Zé Burin, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 

CEP: 78245-000, telefone (65) 99940-2928, pelas seguintes razões: 1. 

Dos fatos O réu é pai das requerentes e, separado de fato da 

representante da demandante, se recusa a prestar a assistência 

necessária para o sustento das autoras, transferindo toda a 

responsabilidade para a genitora. O requerido é maior e capaz, apto a se 

inserir no mercado de trabalho, podendo, assim, contribuir com prestação 

equivalente a 30% do salário mínimo, o Documento: 142364 - Protocolado 

em: 29/05/2017 às 14:46:35 e assinado eletrônicamente por: Ricardo 

Morar i  Pere i ra :01104347148 Autent ic idade do documento : 

2416761e-e834-4a8e-b0f1-0366802377f8. Para conferir a autenticidade 

acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Núcleo da 

Defensoria Pública em Pontes e Lacerda/MT Avenida Airton Sena, nº 

1219, Bela Vista, Pontes e Lacerda/MT, CEP 78250-000, Fone/Fax: (65) 

3266-3983 que perfaz o valor atual de R$ 281,10, e mais 50% (cinquenta 

por cento) das despesas extraordinárias. 2. Do direito 2.1 Do dever de 

prestar alimentos Na forma do art. 1.630 do Código Civil, os filhos menores 

estão submetidos ao Poder Familiar, a ser exercido pelos pais. Tal poder é 

um munus que impõe ao seu titular, dentre outros deveres, o de dirigir a 

criação e educação do menor (art. 1.634, I, CC). Para o atendimento do 

dever de direção da criação do menor, devem os pais atuarem em todos 

os aspectos relevantes de formação, inclusive no da garantia das 

condições econômicas para desenvolvimento do infante. Justamente por 

isso que, nos casos em que a guarda do filho está sendo exercida de 

maneira unilateral por um dos pais, cabe ao outro contribuir com prestação 

alimentar periódica, não se eximindo da responsabilidade decorrente do 

poder familiar. Assim, garante o Código Civil, em seus arts. 1.694, caput, e 

1.696, o direito de o filho exigir a prestação alimentar do pai que 

voluntariamente não a atende. Inclusive, todos os direitos resguardados à 

criança devem ser tratados dentro de uma ideologia de prioridade absoluta 

e máxima proteção, tanto que o texto constitucional, em seu art. 227, 

dispõe que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. Seguindo a 

linha da Constituição, o estatuto da criança e do adolescente reitera, em 

seus arts. 4º e 6°, que “na interpretação desta Lei levar-se- Documento: 

142364 - Protocolado em: 29/05/2017 às 14:46:35 e assinado 

eletrônicamente por: Ricardo Morari Pereira:01104347148 Autenticidade do 

documento: 2416761e-e834-4a8e-b0f1-0366802377f8. Para conferir a 

a u t e n t i c i d a d e  a c e s s e  o  e n d e r e ç o 

http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Núcleo da Defensoria Pública em Pontes e 

Lacerda/MT Avenida Airton Sena, nº 1219, Bela Vista, Pontes e 

Lacerda/MT, CEP 78250-000, Fone/Fax: (65) 3266-3983 ão em conta os 

fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e 

deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoas em desenvolvimento“, o que revela a 

importância da prestação alimentar com forma de preservar a integridade 

física e psíquica do alimentário. Deste modo, não podem os pais se eximir 

das responsabilidades inerentes ao poder familiar, sob pena de ofender a 

fórmula constitucional da dignidade humana, constante no art.1°, III, da 

CF/88, como fundamento da República Federativa do Brasil e de deixar de 

cumprir com os deveres decorrentes do poder familiar. 2.2 

Estabelecimento do quantum – inversão do ônus da prova Uma vez 

delimitado o dever alimentar, resta estabelecer o quantum da prestação, 

que será encontrado com base no binômio necessidade do infante e 

possibilidade do genitor. Sendo as autoras crianças, contando com dez e 

sete anos de idade respectivamente, sua necessidade é presumida, 

sendo situação de alimentos obrigatórios estabelecidos em razão do poder 

familiar. Em linguagem clara, a obrigação alimentícia ou obrigação de 

sustento (de manutenção) consiste na fixação de alimentos com base no 

poder familiar imposto, de maneira irrestrita, aos pais (biológicos ou 

afetivos). Naturalmente, como se funda no poder familiar, é ilimitada. 

(Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil, v. 

6, p. 784. Juspodivm: 2012) Já a possibilidade do réu é patente. Trata-se 

de pessoa maior e capaz, apta a se inserir no mercado de trabalho. 

Ademais, importante observar que quanto à prova das condições do 

requerido, apesar de se tratar de fato constitutivo do direito das autoras, 

deve ser adotada a teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova, 

impondo ao próprio réu demonstrar nos autos suas condições. 

Documento: 142364 - Protocolado em: 29/05/2017 às 14:46:35 e assinado 

eletrônicamente por: Ricardo Morari Pereira:01104347148 Autenticidade do 

documento: 2416761e-e834-4a8e-b0f1-0366802377f8. Para conferir a 

a u t e n t i c i d a d e  a c e s s e  o  e n d e r e ç o 

http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Núcleo da Defensoria Pública em Pontes e 

Lacerda/MT Avenida Airton Sena, nº 1219, Bela Vista, Pontes e 

Lacerda/MT, CEP 78250-000, Fone/Fax: (65) 3266-3983 O CPC, em seu 

art. 373, §1º, aduz: Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) § 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Pelo texto 

normativo é possível perceber que o juízo tem autorização para alterar o 

responsável pela produção da prova quando ficar demonstrado que a 

parte contrária teria maior facilidade de demonstrar os fatos. Comentando 

tal dispositivo, a doutrina: Também é possível a redistribuição judicial do 

ônus da prova quando, à luz do caso concreto, revelar-se que a obtenção 

da prova do fato contrário pode ser mais facilmente obtida por uma parte 

em relação a outra. Neste caso, a redistribuição do ônus da prova feita 

pelo juiz visa à concretização da ideia de que o ônus deve recair sobre 

aquele que, no caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir. 

(Fredie Didier Jr. et al. Curso de Direito Processual Civil, v. 2, p. 128. 

Juspodivm: 2015) Nota-se que a situação é de aplicação do princípio da 

cooperação no âmbito do direito probatório. Uma vez que o processo 

estabelece uma comunidade de trabalho entre as partes e o Estado-Juiz, 

percebendo este último que a demonstração de um fato é de extrema 

facilidade para uma das partes, poderá determinar que ela o faça, ainda 

que, originariamente, o ônus não fosse dessa parte. No caso dos autos, 

patente é que a demonstração da renda do requerido por ele mesmo é de 

extrema facilidade, sendo que a inversão do ônus da prova se mostra, 

como visto, totalmente cabível. Logo, considerando as condições 

narradas, deve a fixação ser de 30,00% (trinta por cento) dos seus 

rendimentos, o que perfaz o valor atual de R$ 281,10, e mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extras tais como saúde e materiais 

escolares. Documento: 142364 - Protocolado em: 29/05/2017 às 14:46:35 

e assinado eletrônicamente por: Ricardo Morari Pereira:01104347148 

Autenticidade do documento: 2416761e-e834-4a8e-b0f1-0366802377f8. 

P a r a  c o n f e r i r  a  a u t e n t i c i d a d e  a c e s s e  o  e n d e r e ç o 

http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Núcleo da Defensoria Pública em Pontes e 

Lacerda/MT Avenida Airton Sena, nº 1219, Bela Vista, Pontes e 
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Lacerda/MT, CEP 78250-000, Fone/Fax: (65) 3266-3983 2.3 Da tutela 

antecipada A antecipação dos efeitos da tutela, nas ações de alimentos 

intentadas com base no poder familiar, segue regra própria trazida pelo 

art. 4º, caput, da Lei 5.478/68: Art. 4º As despachar o pedido, o juiz fixará 

desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o 

credor expressamente declarar que deles não necessita. Pelo dispositivo 

transcrito é possível concluir que nas ações de alimentos o periculum é 

presumido, cabendo a parte demonstrar, apenas a probabilidade do direito. 

E tal probabilidade deve ser demonstrada através de documento que 

permita concluir pela existência do poder familiar alegado. No caso, há 

prova documental da existência de poder familiar do réu em face das 

autoras, consistente nas certidões de nascimento anexas a esta petição 

inicial. Assim, preenchido o requisito legal, a prestação alimentar deve ser 

fixado in limine litis, garantindo as autoras que já tenham garantida sua 

subsistência no curso da relação processual. 3. Do pedido Ante o exposto 

requer: a) o recebimento desta petição, com a fixação imediata de 

prestação alimentar em favor das autoras, no quantum de 30% do salário 

mínimo vigente, na forma do art. 4º, caput, da Lei de alimentos; b) a citação 

do réu para que apresente resposta no prazo legal ou reste inerte e sofra 

as consequências do não atendimento de tal ônus; Documento: 142364 - 

Protocolado em: 29/05/2017 às 14:46:35 e assinado eletrônicamente por: 

Ricardo Morari Pereira:01104347148 Autenticidade do documento: 

2416761e-e834-4a8e-b0f1-0366802377f8. Para conferir a autenticidade 

acesse o endereço http://apolo.tjmt.jus.br/web/ValidadorDocumento 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Núcleo da 

Defensoria Pública em Pontes e Lacerda/MT Avenida Airton Sena, nº 

1219, Bela Vista, Pontes e Lacerda/MT, CEP 78250-000, Fone/Fax: (65) 

3266-3983 c) a inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, §1º, do 

CPC, determinando-se ao réu que faça prova de seus rendimentos; d) a 

procedência do pedido para que seja o réu condenado a prestar os 

alimentos, confirmando a tutela antecipada deferida, no valor de 30,00% 

(trinta por cento) dos seus rendimentos, o que perfaz atualmente o valor 

de R$ 281,10, mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extras tais 

como saúde e materiais escolares; e) a intimação do Ministério Público 

para atuar no feito (art. 178, II do CPC); f) condenação do réu nos 

honorários advocatícios (art. 85, caput, do CPC) e custas processuais 

(art. 82, §2º, CPC); g) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita por 

não ter o requerente condições econômicas e/ ou financeiras de arcar 

com as custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família, consoante se infere da 

declaração de hipossuficiência anexa, tudo nos termos do art. 98, caput, e 

art. 99, §3º, ambos do CPC. Protesta provar os fatos narrados pelos meios 

de provas previstos ou não vedados em lei. Dá-se à causa o valor de R$ 

3.373,20. Nestes termos pede deferimento. Pontes e Lacerda, 22 de maio 

de 2017 _____________________________ Ricardo Morari Pereira 

Defensor Público

Despacho/Decisão: Cite-se por edital com prazo de 20 dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leonice Silva Ferreira, 

digitei.

Pontes e Lacerda, 08 de maio de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109149 Nr: 5839-62.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCAT, ETAT, PAAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISAQUE THIAGO AUGUSTO TAVARES, 

Filiação: Aparecida Augusto Tavares e Antônio Salvador Tavares Filho, 

convivente, comerciário, Telefone (21)981887424. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 2.474,38 (Dois mil e quatrocentos 

e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: ESTHER THALITTA ALVES TAVARES e PABLO 

ANDRES TAVARES, menores impúberes, representados por sua genitora, 

a Sr.ª CRISTIANE COSTA ALVES TAVARES, brasileira, casada, do lar, 

inscrita na Cédula de Identidade RG nº 1939703-8 SSP/MT e CPF n.º 

022.440.421-03, residente e domiciliada à Avenida Marginal, s/n.º, Bairro 

Vera, em Pontes e Lacerda/MT, com o telefone nº (65) 9805-5698, por 

meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

presentada pelo Defensor Público que a presente subscreve, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fulcro no artigo 733 do 

Código de processo Civil, propor a presente: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS Em face de ISAQUE THIAGO AUGUSTO TAVARES, brasileiro, 

convivente, comerciário, RG E CPF desconhecidos, cujo local de trabalho é 

na loja Smartcell Progresso, que está situada na Rua Tupi, nº 671, sala A, 

na cidade de Novo Progresso/PA, com o telefone (093) 35221490, (93) 1. 

DOS FATOS: O executado ficou obrigado ao pagamento de alimentos a 

exequente, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, referente 

ao período de fevereiro a julho de 2.015, e após, o valor de um salário 

mínimo, conforme decisão dos autos de nº 676-04.2015.811.0013, com o 

Código de nº 96726. Acontece que o executado, desrespeitando ordem 

judicial, não está cumprindo com seu dever inerente ao poder familiar, 

estando em atraso com a obrigação alimentar de setembro a 

novembro/2015, e assim, aplicando correção monetária com base no 

IGP-M e juros de 1% ao mês, o executado deve o valor corrigido de R$ 

2.474.38 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e oito 

centavos), conforme se observa na tabela demonstrativa abaixo: Insta 

asseverar que o executado possui todas as condições financeiras para 

arcar com o encargo alimentar. Porém, tendo se tornado ineficaz todas as 

tratativas amigáveis para compelir o requerido a cumprir com seus 

deveres, ainda mais por se tratar de verba alimentar, não restou 

alternativa a exequente a não ser a de recorrer à constrição judicial para 

fazer valer o seu direito, visto que o executado, inescusável e 

voluntariamente, não tem pagado a pensão alimentícia devida, não sendo 

justo que, somente a genitora da infante tenha que sacrificar-se ao 

extremo, enquanto o executado permanece inadimplente e indiferente à 

ordem Judicial oriunda deste juízo, razão pela qual foi interposta a 

presente execução. 2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO: O 

executado não cumpriu com a obrigação assumida. Mais do que uma 

relação obrigacional, a prestação de alimentos torna-se um dever moral 

àquele que a ela está sujeito. Isso porque os pais possuem, além de 

outros, o dever de sustento de seus filhos e, ao permanecer o devedor de 

alimentos inadimplente com suas obrigações, demonstra não possuir 

nenhum respeito e preocupação com os filhos que pôs no mundo. 

Ressalta-se que a atualização das prestações de caráter alimentar, no 

montante de 1% de juros ao mês, bem como sua atualização monetária e a 

inclusão de honorários advocatícios, encontram amparo legal. Apenas 

para elucidar, dispõe o artigo 407 do Código Civil: Ainda que se não alegue 

prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim 

às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez 

que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, 

arbitramento, ou acordo entre as partes. Nesse sentido, a jurisprudência 

não deixa qualquer dúvida: Alimentos. Embargos à execução. Rito do art. 

732, CPC. Cobrança de honorários advocatícios, juros e correção 

monetária. Se o demandado deu motivo ao ajuizamento da ação, deve ser 

responsabilizado com o pagamento da verba honorária. De igual modo, 

plenamente cabível a incidência de juros e correção monetária, uma vez 

que houve atraso no pagamento do pensionamento, tanto é que o 

alimentado foi compelido a aforar demanda executiva. Apelação 

desprovida” (Ap 70007409386, Sétima Câmara Cível, TJRS, Relator: José 

Carlos Teixeira Giorgis, j. 26/11/2003 Deste modo, faz-se necessária a 

presente demanda, a fim de coagir o executado a cumprir com as 

obrigações advindas do seu poder familiar, auxiliando a genitora da menor 

no sustento deste, sendo necessária ainda, a correção dos valores os 

quais havia acordado em pagar, bem como, à condenação do executado 

ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso. Vale mencionar também a aceitação do pedido 
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de prisão, em execução de alimentos, do procedimento do artigo 733 do 

Código de Processo Civil, restrito a um lapso dos últimos três meses de 

inadimplência, em razão da caracterização dos alimentos como atuais. 

Nesse sentido, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal: Alimentando 

que deixa acumular por largo espaço de tempo a cobrança das 

prestações alimentícias a que tem direito, e só ajuíza execução quando 

ultrapassa a dívida a mais de um ano, faz presumir que a verba mensal de 

alimentos não se tornara tão indispensável para a manutenção do que dela 

depende. Tendência da jurisprudência no sentido de admitir que somente 

as últimas três prestações vencidas teriam o caráter estritamente 

alimentar, ficando nesta hipótese sujeito o alimentante à prisão civil (CPC, 

art. 733). As prestações mais velhas anteriores a três meses estariam a 

ensejar a cobrança por meio de execução, porém sem o constrangimento 

da decretação da prisão civil, em face de sua feição tipicamente 

indenizatória (CPC, art.732) (STF. Habeas Corpus n.º 74.663-2-RJ, rel. Min. 

Maurício Correa). Referido teor amolda-se perfeitamente na situação em 

tela, sendo essencial ater-se, de maneira conjunta ao disposto no 

parágrafo único do próprio artigo 733 do Código de processo Civil: “Se o 

devedor não pagar, nem se escusar, o juiz decretar-lhe-á a prisão pelo 

prazo de 01 (um) a 03 (três) meses”. Ainda nesse sentido, dispõe a 

Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça: “O débito alimentar que 

autoriza prisão civil do alimentante é o que compreende as três 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no 

curso do processo”. Assim, após a aferição de todos os suportes 

jurídicos exaustivamente demonstrados, e aliando a desídia do executado 

que, mesmo possuindo totais condições de adimplir com a legítima e devida 

prestação de alimentos, deixa de maneira inexplicável de efetuar o 

pagamento essencial para a sobrevivência digna da parte exequente, é 

imperiosa a execução das devidas prestações a título de pensão 

alimentícia. 3. DOS PEDIDOS: Isso posto, REQUER a Vossa Excelência: 

3.1) O processamento do presente feito sob segredo de justiça, nos 

termos do artigo 155, inciso II, do Código de Processo Civil; 3.2) A 

CITAÇÃO do executado, nos termos do artigo 733 do Código de Processo 

Civil, para que efetue o pagamento do débito apontado, correspondente ao 

valor de R$ 2.474.38 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e 

trinta e oito centavos), no prazo de 03 (três) dias, e das parcelas que se 

vencerem no curso do processo (artigo 290 do CPC), prove que já o fez 

ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão pelo prazo legal; 3.3) A observância do disposto no artigo 290 do 

Código de Processo Civil, por se tratar de prestações periódicas; 3.4) A 

intimação do membro do Ministério Público para se manifestar nos autos da 

presente ação de execução, sob pena de nulidade; 3.5) A concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 5°, inciso LXXXIV da 

Constituição Federal, bem como da Lei n° 1060/50, por ser a parte 

exequente pobre na acepção jurídica do termo, não tendo condições de 

prover as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis ao próprio sustento e respectiva família 3.6) A observância 

do disposto na lei nº 1060/50, que dispõe sobre prazos em dobro e 

intimações pessoais à Defensoria Pública, bem como sobre a dispensa da 

juntada de procuração “ad judicia”; 3.7) A condenação do executado no 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

a ser fixado por Vossa Excelência, nos termos do art. 20 do Código de 

Processo Civil, a serem revertidas em favor da Defensoria Pública do 

Estado do Mato Grosso (Banco do Brasil 3834-2, Conta Corrente 

1.041.044-9). Dá-se à causa o valor R$ 2.474.38 (dois mil quatrocentos e 

setenta e quatro reais e trinta e oito centavos). Nestes termos, espera 

deferimento. Pontes e Lacerda/MT, 09 de dezembro de 2.015. RICARDO 

BOSQUESI -Defensor Público

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedio retro.Cite-se por Edital com 

prazo de vinte dias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Pontes e Lacerda, 08 de maio de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158504 Nr: 12115-41.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S. DA SILVA, CNPJ: 10268584000134, 

Inscrição Estadual: 13.359.808-0. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de S. DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 822/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/12/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$858,15

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156451 Nr: 11022-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sampaio Rodrigues & Rodrigues Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SAMPAIO RODRIGUES & RODRIGUES 

LTDA - ME, CNPJ: 08186635000137. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de SAMPAIO 

RODRIGUES & RODRIGUES LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de EXECUÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 519/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/11/2018

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$1.198,79

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158795 Nr: 12286-95.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaceir Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JACEIR GOMES DE SOUZA, Cpf: 

00271088133, natural de Acorizal-MT, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de JACEIR GOMES DE 

SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1050/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/12/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$210,77

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156439 Nr: 11012-96.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Independência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDEPENDÊNCIA S/A, CNPJ: 

02862776003676. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de INDEPENDÊNCIA S/A, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 550/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/11/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$84.384,86

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129601 Nr: 7998-41.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Bernardes de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISRAEL BERNARDES DE AGUIAR, Cpf: 

07764910163, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ISRAEL BERNARDES 

DE AGUIAR, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

202/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/11/2016

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$2.666,96

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154884 Nr: 10343-43.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ALVES FERREIRA, Cpf: 

17892880100, Rg: 505834, Filiação: Não Consta, brasileiro(a), natural de 

Não Consta-, solteiro(a), autônomo. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/10/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de JOSÉ ALVES 

FERREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 221/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/10/2017

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$5.040,73

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158784 Nr: 12279-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBDS, WMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEANDRO BARBOSA DE SOUSA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: KAUA VICTOR OLIVEIRA DE SOUSA MAIDANA, menor, 

nascido em 19.06.2007, representado por sua genitora THAYS OLIVEIRA 

DE SOUSA, brasileira, solteira, atendente, RG nº 1983414-4 SSP/MT e CPF 

nº 025.215.481-97, residente e domiciliada na Rua Oito, Quadra 07, casa 

nº 31, Residencial Florais, em Pontes e Lacerda/MT, com telefone nº (65) 

99917-1554 ou (65) 3266-2091, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, presentada pelo Defensor Público que a 

presente subscreve, vem, respeitosamente, à presença de Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 

COM RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL em face de WEDISON MAIDANA 

GOMES, brasileiro, demais dados ignorados, CPF nº 031.802.001-70, com 

endereço na Rua Bahia, nº 1032, Pontes e Lacerda, e de LEANDRO 

BARBOSA DE SOUSA, brasileiro, demais dados ignorados, residente e 

domiciliado na Rua Seis, Setor Seis, nº 3757, na cidade de Ariquemes/RO, 

com telefone (69) 99228-3179, pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir 

aduzidos: 1. Dos fatos O autor foi registrado em nome do requerido 
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Wedison Maidana Gomes Porém, por ter dúvidas quanto a paternidade, 

sua guardião realizou exame de DNA que demonstrou não ser o Sr. 

Wedison pai biológico da demandante (anexo). Assim, como a genitora do 

autor manteve um relacionamento amoroso com o requerido Leandro 

Barbosa de Souza, na época da concepção, ela acredita que ele possa 

ser o pai do autor. Assim, resta o presente feito para realizar a 

investigação de paternidade e promover a devida correção do registro do 

autor. 2. Dos Fundamentos Jurídicos do Pedido Traz o artigo 26 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente que os filhos havidos fora do 

casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou 

separadamente, no próprio termo de nascimento, ou por testamento, 

mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem 

da filiação. No caso dos autos, como a autora já possui um pai registral, 

natural que o mesmo figure, também, no polo passivo da demanda, de 

maneira a permitir a correção de seu registro de nascimento, acaso a 

investigação seja positiva e demonstre o erro. A Lei 6.015/73, nos arts. 

109 e seguintes, trata da possibilidade da retificação do registro civil 

elaborado com dados errados. Tal retificação, evidentemente, pode ter 

fundamento em investigação de paternidade que aponte o erro no pai 

levado à certidão. Também o Código Civil, em seu art. 1.604, afirma que 

estando o registro de nascimento erroneamente constituído, é possível ao 

interessado vindicar alteração no seu estado de fialiação. Em 

jurisprudência: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CÍVEL. Ação 

anulatória de paternidade c/c retificação de registro civil. Art. 1.604 do CC. 

Possibilidade de alteração do registro de nascimento. Erro. Exame de DNA 

aponta que não existe relação de paternidade. Prova técnica hábil a 

desconstituir o registro. Recurso conhecido e improvido. (TJAM; Proc. 

2010.006261-6/0001.00; Câmaras Reunidas; Relª Desig. Desª Carla Maria 

Santos dos Reis; DJAM 18/11/2014). Também de ressaltar que o pai 

registral não possui qualquer relação de afetividade com o autor, de modo 

que não há que se falar em paternidade socioafetiva. APELAÇÃO. 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O 

prazo de 04 anos previsto no art. 1.614, do Código Civil brasileiro, é para o 

filho reconhecido quando menor impugnar imotivadamente seu registro. 

Não há prazo decadencial para o ajuizamento de ação de investigação de 

paternidade. Precedentes jurisprudenciais. Demonstrado que o réu é pai 

biológico da autora e que o pai registral não mantinha relação de 

socioafetividade com a autora, é cabível a procedência da investigatória 

de paternidade para a retificação do registro de nascimento do autor. 

Negaram provimento. (TJRS; AC 107471-80.2014.8.21.7000; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Rui Portanova; DJERS 17/09/2014) Portanto, 

presentes todos os requisitos do processamento do presente feito, 

indispensável se proceda a atividade investigativa, a fim de identificar a 

verdadeira paternidade do autor, de modo a tutelar seus direitos de 

personalidade. 3. Dos Pedidos e dos Requerimentos . Diante do exposto, 

vem, requerer o que segue: a) a CITAÇÃO da ré para, querendo, no prazo 

legal, apresentarem resposta, sob pena de não o fazendo sofrer as 

consequências legais cabíveis; b) a intimação do Ministério Público para 

atuar no feito, nos termos do artigo 178, inciso I, do Código de Processo 

Civil; c) a PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS da presente ação para excluir a 

relação de filiação das partes e promover a retificação do registro de 

nascimento da demandada; d) a expedição do competente mandado de 

averbação ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, para que se 

proceda as devidas anotações, de acordo com o artigo 102, da lei n.º 

6.015/77; e) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita por não ter a 

requerente condições econômicas e/ ou financeiras de arcar com as 

custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo 

do próprio sustento ou de sua família, consoante se infere da declaração 

de hipossuficiência anexa, tudo nos termos do art. 98, caput, e art. 99, 

§3º, ambos do CPC; Requer-se provar o alegado por todos os meios de 

prova em direito admitidos ou não vedados. Dá-se à causa o valor de R$ 

937,00. Nestes termos pede deferimento. Pontes e Lacerda/MT, 11 de 

dezembro de 2017 -Ricardo Morari Pereira -Defensor Público

Despacho/Decisão: 01 – Recebo a inicial;02 – Defiro AJG;03 – CITE-SE 

o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência 

de conciliação/mediação, para a possibilidade de autocomposição da lide, 

nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser designada pelo Núcleo de 

Conciliação/Mediação desta Comarca. Não havendo audiência ou 

autocomposição, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no 

art.335, do CPC, sob pena de revelia; Expeça-se CARTA PRECATÓRIA04 

– Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou dos 

requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC;05 – As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados ou Defensor Público;06 – Intimem-se a parte autora por seu 

advogado constituído, ou, se assistida, pela Defensoria Pública. O(s) 

requerido(s), pessoalmente, por este mandado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 07 de maio de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157185 Nr: 11406-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOANA D'ARC LUCAS CANCIO. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: JOSÉ APARECIDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, 

pedreiro, RG n.º 1336438-3 SSP/MT e CPF nº 903.306.921-00, residente e 

domiciliado na Rodovia BR-174, s/nº, Rancho Fundo, Zona Rural, em 

Pontes e Lacerda/MT, com telefone (65) 99807-6881, por meio da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, presentada pelo 

Defensor Público que a presente subscreve, vem, respeitosamente, a 

presença de Vossa Excelência, propor a presente AÇÃO DE GUARDA de 

RAFAEL LUCAS CANCIO SILVA, nascido em 30.04.2008, e GABRIEL 

LUCAS VENTURA, nascido em 04.06.2005, em face de JOANA D’ARC 

LUCAS CANCIO, brasileira, solteira, empregada doméstica, RG e CPF 

desconhecidos, residente e domiciliada na Rua Maria da Paz (antiga rua 

M), nº 386, Residencial Vera, Pontes e Lacerda/MT, pelas razões de fato e 

de direito que a seguir passa a expender: 1. DOS FATOS -O requerente é 

pai biológico de RAFAEL LUCAS CANCIO SILVA e pai socioafetivo do 

menor GABRIEL LUCAS VENTURA, como comprovam certidões de 

nascimento em anexo. Aduz o demandante que a requerida não está 

cumprindo com seu dever de mãe, na qual relata que a mesma deixa as 

crianças sozinhas em casa como também não as alimenta de forma 

adequada. O autor relatou que na segunda-feira, dia 10 de abril de 2017, 

encontrou as crianças na rua e elas contaram que passaram todo o 

domingo sem nenhum responsável, largadas. Ressalta-se que as crianças 

estavam sem se alimentar. Assim, sabendo do ocorrido, o requerente 

levou os infantes para uma lanchonete para que pudessem fazer uma 

refeição, aproximadamente às 14h00. Após a refeição, os levou até o 

conselho tutelar do município para que relatassem o ocorrido. Nas 

dependências do conselho os infantes foram ouvidos pela conselheira, 

onde relataram que a genitora deixava-os sozinhos e sem alimento, e que 

quando a mesma estava presente na residência, presenciavam a mãe 

namorando e que fazia barulho, conforme consta em Relatório do 

Conselho Tutelar anexo. O Relatório do Conselho Tutelar anexo ainda 

narra que as partes Joana e José fizeram um acordo e decidiram que a 

guarda de fato das crianças Rafael e Gabriel ficaria com o autor. 

Ressalta-se que a própria requerida informou ao Conselho Tutelar que 

quem sempre ajudou a cuidar de Gabriel foi o autor, em que pese não ser 

pai biológico do infante. Hoje, ambos menores estão residindo com o autor 

e, diante do quadro fático apresentado e da necessidade de tutelar a 

integridade moral e física dos infantes, não resta alternativa senão 

requerer a guarda unilateral. 2. DO DIREITO -Documento 2.1 Da guarda A 

guarda é o dever geral de cuidado, decorrente do poder familiar, que têm 
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os pais sobre os filhos menores que se encontram sob sua companhia. 

Além de um dever, é também um direito, pois permite aos detentores do 

poder familiar realizar a direção da vida dos filhos. Normalmente a guarda 

é exercida por ambos os pais porém, quando a situação fática exigir, 

poderá ser exercida por apenas um deles. É o que se denomina de guarda 

unilateral. Guarda unilateral ou exclusiva – é ainda a modalidade mais 

comum e difundida no Brasil, em que um dos pais detém exclusivamente a 

guarda, cabendo ao outro o direito de visitas. O filho passa a morar no 

mesmo domicílio do seu guardião. (Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho. Novo curso de direito civil, v. 06, p. 609. Saraiva: 2012) 

Diversos são os fatos que podem levar a guarda unilateral, sempre ligados 

a impedimento de um dos pais em face do exercício do direito-dever 

(problemas de saúde mental, condenações criminais, ausência contínua 

do país, etc.). O rompimento da relação que mantinham os pais, com a 

recente reforma provida no Código Civil pela Lei 13.058/14, não é mais um 

motivo exclusivo para a imposição de guarda unilateral. Pelo novo texto 

normativo do art. 1.584, §2º, do CC, sempre que os pais não chegarem a 

um consenso, a guarda será compartilhada. Evidentemente que, como 

qualquer norma no ordenamento nacional, tal dispositivo não tem um 

caráter absoluto, devendo receber uma interpretação sistêmica com 

resultado restritivo: quando os pais não chegarem a um consenso a 

guarda será compartilhada se isso for possível no caso concreto. 

Qualquer interpretação meramente declarativa do texto normativo ora 

analisado levaria, invariavelmente, a absurdos, tais como sustentar que 

haveria guarda compartilhada mesmo quando um dos pais não tivesse 

qualquer condições de exercer tal mister (por exemplo em razão de vício 

em drogas, de trabalho com longas ausências do País, quando preso, 

etc.). Portanto, já estabelecido que a regra é a guarda compartilhada 

quando do rompimento da relação dos pais, mas que tal forma de guarda 

pode ser alterada quando o caso concreto exigir, resta analisar se a 

situação ora apresentada foge, ou não, da normalidade. No caso, como 

visto do parecer emitido pelo conselho tutelar, a requerida não tem 

condições de ficar com seus filhos, de modo que a guarda unilateral em 

favor do autor é medida impositiva. Ademais, quanto ao menor Gabriel, 

apesar de não ser filho biológico do autor, sua criação sempre foi 

realizada pelo demandante, como a própria mãe afirmou para o Conselho 

Tutelar (documento anexo). Também de considerar que o menor Gabriel é 

irmão do menor Rafael, sendo saudável mantém a unidade familiar com 

ambos sob a guarda da mesma pessoa. Por fim, o ECA autoriza, em 

havendo benefício para a criança ou adolescente, que a guarda fique com 

terceiro, na forma do art. 33, caput e §2º. 2.2 Do direito de visitas. 

Evidente que é direito do genitor que não detém a guarda dos filhos visitar 

os menores e manter o contato com o fim de que os laços familiares não 

se rompam. Diz o Código Civil: Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda 

não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, 

segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem 

como fiscalizar sua manutenção e educação. Não há restrições quanto à 

concessão de visitas à genitora, no entanto desde que haja aviso prévio 

ao pai, e com visitas durante o dia. O pai não aceita que os infantes 

durmam na casa da genitora, no entanto a mesma poderá buscá-los para 

eventual passeio, mas com a devolução na hora estabelecida. 3. DOS 

PEDIDOS Diante do exposto, requer-se: a) a CITAÇÃO da ré para, 

querendo, no prazo legal, apresentar resposta, sob pena de não o 

fazendo sofrer as consequências legais cabíveis; c) a intimação do 

Ministério Público para atuar no feito (art. 178, II do CPC); d) a procedência 

da pretensão, estabelecendo a guarda em favor do autor e fixando as 

visitas na forma pleiteada; e) condenação da ré nos honorários 

advocatícios (art. 85, caput, do CPC) e custas processuais (art. 82, §2º, 

CPC); f) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita por não ter o 

requerente condições econômicas e/ ou financeiras de arcar com as 

custas processuais e demais despesas aplicáveis à espécie, sem prejuízo 

do próprio sustento ou de sua família, consoante se infere da declaração 

de hipossuficência anexa, tudo nos termos do art. 98, caput, e art. 99, 

§3º, ambos do CPC. Requer provar o alegado por todos os meios de prova 

em direito admitidos ou não defesos. Dá-se à causa o valor de R$ 937,00. 

Pontes e Lacerda - MT, 28 de novembro de 2017 - RICARDO MORARI 

PEREIRA Defensor Público

Despacho/Decisão: Cite-se por edital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 07 de maio de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161107 Nr: 934-09.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIO ALBUQUERQUE DA SILVA, Cpf: 

01486198198, Rg: 1777831-0, Filiação: Delia Albuquerque da Silva e Paulo 

Luis da Silva, natural de Cuiabá-MT, casado(a), segurança, Telefone 

65996430408. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Processo código 150208 (8075-16.2017.811.0013) - 

MIRIÃ GONSALVES SILVA ALBUQUERQUE, menor, nascida em 

09.08.2013, representado por sua mãe PATRICIA GONSALVES SILVA 

ALBUQUERQUE, brasileira, casada, auxiliar de cozinha, RG nº 1872928-2 

SSP/MT e CPF nº 010.940.111-50, residente e domiciliada na Avenida 

Joaquim Gomes de Souza, nº 3083, Bairro São Gabriel, em Pontes e 

Lacerda/MT, com telefone (65) 99687-3874 e (65) 99221-1196, por meio 

da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, presentada 

pelo Defensor Público que esta subscreve, vem, perante Vossa 

Excelência, propor o presente: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE FIXA 

OBRIGAÇÃO ALIMENTAR (Art. 530 do CPC) em face de FÁBIO 

ALBUQUERQUE DA SILVA, brasileiro, casado, segurança, RG nº 

1777831-0 e CPF nº 014.861.981-98, residente e domiciliado na Avenida 

São Paulo, nº 1808, Bairro Centro, em Pontes e Lacerda/MT, com telefone 

(65) 99643-0408, pelos fatos e fundamentos que passa a expor: 1. Da 

situação processual A presente relação jurídica processual satisfativa tem 

como objeto impor ao executado o cumprimento da sentença que 

reconheceu o dever de prestar alimentos em favor do exequente. As 

partes fizeram acordo judicial de alimentos em 16.08.2017, no processo de 

código 150208 (termo anexo), fixando a prestação alimentar em 32,01% 

do salário mínimo, o que equivalia, na época, a R$ 300,00 (trezentos 

Reais). Acontece que o executado, desrespeitando ordem judicial, sem 

qualquer justificativa, está cumprindo parcialmente com seu dever inerente 

ao poder familiar pagando, desde outubro de 2017, apenas o valor de R$ 

200,00, razões pelas quais se impõem o estabelecimento desta etapa 

satisfativa. As parcelas referentes aos três últimos meses estão sendo 

cobradas em procedimento de cumprimento de sentença pelo rito prisional, 

sendo que o presente feito refere-se, apenas, a prestação de outubro de 

2017 e deve ser estabelecido por carta de sentença. 2. Do direito 2.1 Da 

atualização do valor devido -Tendo em vista que o executado não vem 

pagando as pensões alimentícias, e aplicando correção monetária sobre 

os débitos, com base no IGP-M e juros de 1% ao mês, deve o valor 

corrigido de R$ 103,83 (cento e três Real e oitenta e três centavos), 

conforme se observa nas tabelas demonstrativas abaixo: Origem -Valor 

individual-Valor pago-Valor corrigido -Prestação vencida em 10 de outubro 

de 2017, com correção pelo IGP-M e juros simples de 1% a.m. R$ 300,00 

R$ 200,00 R$ 103,83-Valor total R$103,83- 2.2 Do meio executivo Como o 

presente caso não está dentro do termo previsto no art. 528, §7º, do CPC, 

em caso de não atendimento da ordem de pagamento, deverá ser utilizada 

a penhora de bens como meio expropriatório (art. 530, CPC). Ademais, 

além da penhora, o CPC também determina que seja promovido o protesto 

da decisão. Veja-se a literalidade do art. 528, §1º: §1o Caso o executado, 

no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o 

efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o 

juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que 

couber, o disposto no art. 517. Nesse ponto, é importante lembrar que os 

órgãos de proteção ao crédito podem realizar inscrições de nome de 

pessoas com base nos registros de protesto e sem a necessidade de 
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comunicação ao devedor. O STJ já definiu isso em julgamento submetido 

ao rito dos recursos repetitivos. REPRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE 

DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE REGISTRO 

ATUALIZADO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE PROTESTO. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REGISTROS DOS 

CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DE PROTESTO. UTILIZAÇÃO SERVIL 

DESSAS INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESE QUE DISPENSA A 

COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Diante da presunção legal de veracidade e publicidade 

inerente aos registros do cartório de protesto, a reprodução objetiva, fiel, 

atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito 

– ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar 

obrigação de reparação de danos." 2. Recurso especial provido. (STJ, 

REsp 1444469, 2ª Seção, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, DJe 16.12.2014) 

.Também cabe observar que o art. 782, §3º, do CPC, autoriza a inclusão 

do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor, 

como ato executivo geral. Assim, não só o protesto, mas a inclusão do 

nome do devedor em órgão de proteção ao crédito também deve ser 

realizada. Inclusive, o próprio STJ já teve a oportunidade de se manifestar 

sobre o tema, entendendo ser possível a inscrição do devedor de 

alimentos nos órgãos de proteção ao crédito: RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. 

PROTESTO E INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO (SPC E SERASA). POSSIBILIDADE. FORMA DE 

COERÇÃO INDIRETA DO EXECUTADO. MÁXIMA EFETIVIDADE AOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MÍNIMO 

EXISTENCIAL PARA SOBREVIVÊNCIA. (...) 5. É plenamente possível que o 

magistrado, no âmbito da execução de alimentos, venha a adotar, em 

razão da urgência de que se reveste o referido crédito e sua relevância 

social, as medidas executivas do protesto e da inscrição do nome do 

devedor de alimentos nos cadastros de restrição ao crédito, caso se 

revelem como meio eficaz para a sua obtenção, garantindo à parte o 

acesso à tutela jurisdicional efetiva. 6. Isso porque: i) o segredo de justiça 

não se sobrepõe, numa ponderação de valores, ao direito à sobrevivência 

e dignidade do menor; ii) o rito da execução de alimentos prevê medida 

mais gravosa, que é a prisão do devedor, não havendo justificativa para 

impedir meio menos oneroso de coerção; iii) a medida, até o momento, só é 

admitida mediante ordem judicial; e iv) não deve haver divulgação de 

dados do processo ou do alimentando envolvido, devendo o registro se 

dar de forma sucinta, com a publicação ao comércio e afins apenas que o 

genitor é devedor numa execução em curso. (...) 8. Trata-se de 

posicionamento já consagrado em legislações de direito comparado, sendo 

inclusive previsão do novo Código de Processo Civil, que estabeleceu 

expressamente a possibilidade do protesto e da negativação nos 

cadastros dos devedores de alimentos (arts. 528 e 782). (...) (STJ, REsp 

1533206, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, 4ªT, DJe 01.02.2016) Por isso, no 

presente caso, em não sendo adimplida a prestação, além da 

expropriação de bens através da penhora, deve ser determinado o 

protesto da sentença e a inscrição do nome do executado nos órgãos de 

proteção ao crédito. 3. Do pedido -Por tudo que foi exposto, requer: a) o 

processamento do presente feito através de carta de sentença, sendo 

autuado, juntamente com os documentos que acompanham este pedido, 

em apenso ao processo de conhecimento que fixou a prestação alimentar, 

promovendose o desarquivamento dos autos originais; b) a INTIMAÇÃO do 

executado, nos termos do artigo 528, caput, do Código de Processo Civil, 

para que efetue o pagamento do débito apontado, correspondente a R$ R$ 

103,83 (cento e três Real e oitenta e três centavos)no prazo de 03 (três) 

dias, prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob 

pena de lhe ser penhorados bens suficientes a satisfação do débito, 

protestada a decisão e inscrito seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito; c) seja reiterada a obrigação de pagamento a ser feito mediante 

depósito na conta da autora, Banco Caixa Econômica Federal, Conta 

Poupança nº 00010875-5, operação 013, Agência 3439. d) a intimação do 

membro do Ministério Público para se manifestar nos autos da presente 

ação de execução; e) a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, 

nos termos do artigo 5°, inciso LXXXIV da Constituição Federal, bem como 

do art. 98, caput, e art. 99, §3º, ambos do CPC, por ser a parte exequente 

pobre na acepção jurídica do termo, não tendo condições de prover as 

despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis ao 

próprio sustento e respectiva família; f) a observância do disposto no art. 

86 do CPC, que dispõe sobre prazos em dobro e intimações pessoais à 

Defensoria Pública, bem como a dispensa da juntada de procuração “ad 

judicia”; g) a condenação do executado no pagamento das custas, 

despesas processuais, e honorários advocatícios a ser fixado por Vossa 

Excelência, nos termos do art. 82, §2º e art. 85, caput, ambos do Código 

de Processo Civil, a serem revertidas em favor da Defensoria Pública do 

Estado do Mato Grosso (Banco do Brasil 3834-2, Conta Corrente 

1.041.050-3). Dá-se à causa o valor de R$ R$ 103,83 (cento e três Real e 

oitenta e três centavos). Termos em que pede deferimento. Pontes e 

Lacerda/MT, 12 de janeiro de 2018. Ricardo Morari Pereira Defensor 

Público

Despacho/Decisão: Intime-se por edital.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 07 de maio de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155575 Nr: 10653-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAIRO EDSON CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓISES BATISTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MÓISES BATISTA FILHO, Cpf: 

00908465165, Rg: 1590303-6, Filiação: Idalia Nunes de Souza e Moises 

Batista, natural de Maringá-PR, solteiro(a), Telefone 065999869712. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: JAIRO EDSON CORREIA, brasileiro, convivente, torneiro 

mecânico, portador da cédula de identidade tipo RG sob o n° 08313431 

SSP/MT e do CPF/MF sob o n° 483.445.751-68, residente e domiciliado na 

Avenida Marechal Rondon, s/n, (de fronte a Chácara São João) Bairro 

Centro, cidade de Pontes e Lacerda/MT, por intermédio de sua 

procuradora infra-assinada, vem, com o devido acato e respeito, à 

honrosa presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 66 da 

Lei 4728, de 14 de julho de 1965, com a redação que lhe conferiu o 

DecretoLei 911 de 30 de outubro de 1969, propor a presente AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA em 

desfavor do MÓISES BATISTA FILHO, brasileiro, casado, portador da 

cédula de identidade tipo RG de número 1590303-6 e do CPF/MF 

009.084.651-65, com endereço na Rua 7 de Setembro, Nº 236, Vila 

Berneck em Pontes e Lacerda-MT, telefone: 065 99986 9712, pelos fatos e 

fundamentos a seguir expostos: I – DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA A Carta da Republica no Art. 5º da CF que todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: LXXIV - o E s t a d o p r e s t a r á a s s i s t ê n c i a j u rí d i c a 

in t e g r a l e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recur sos . 

Desta forma, o Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, dispõe o 

seguinte: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. § 3 º : P r e s u m e - s e v e r d a d e ir a a a l e 

g a ç ã o d e i n s u fi c iê n c i a deduzida exclusivamente por pessoa 

natural. § 4º : A assistência do requerente por advogado particul ar não 

impede a concessão de gratuidade da justiça. Por fim, diante de todas as 

previsões contidas, o Autor requer os benefícios da Justiça Gratuita, 

conforme declaração acostada nos presentes autos, uma vez que não 

possui condições de arcar com as despesas processuais sem 

comprometer o seu sustento e de familiares, conforme declaração de 
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pobreza acostada aos autos. II - DOS FATOS O requerente realizou um 

contrato verbal junto ao requerido de compra e venda no mês de Julho do 

corrente ano de um veículo Fiat/Strada Working – Placa OBG 9167 – Cor 

Branca, Ano 2012, modelo 2013,CHASSI 9BD27805MD7564896 no valor 

de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) As partem combinaram que o 

pagamento seria no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) na 

data de 20/08/2017 de forma a vista. Ocorre que ao chegar à data 

acordada, o requerido sumiu da cidade, permanecendo o veículo rodando 

na mão de terceiros. Salienta-se que o veículo continua em nome do autor 

e que deveria ser transferido ao requerido somente após o pagamento. O 

QUE NÃO OCORREU. Inúmeras foram as tentativas de contato junto ao 

requerido, porém sem êxito. O autor registrou até mesmo um Boletim de 

Ocorrência na cidade de Sapezal-MT informando o ocorrido, visto que lá 

na citada comarca o requerido arrendou uma oficina do autor com 

promessa de pagamento e o que ocorreu até o momento foram prejuízos. 

Por fim, diante de tantos transtornos suportados, bem como o risco que 

corre o Requerente em ter veiculo de sua propriedade transitando na 

posse de terceiros desconhecidos, aliada a perigo de eventuais acidentes 

à terceiros, bem como cometimento de ilícitos ainda mais graves, vem 

socorrer-se do Poder Judiciário a fim de retirar tal veículo de circulação e 

colocá-lo em sua posse. III – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA Diante de 

todos os transtornos sofridos conforme relatados não restam dúvidas 

acerca do direito perseguido, uma vez que o requerente comprova a 

propriedade do veículo, bem como todos os transtornos suportados. Para 

o requerente outro caminho não resta senão bater as portas do Poder 

Judiciário para objetivar ter de volta seu veiculo automotor Fiat/Strada 

Working – Placa OBG 9167 – Cor Branca, Ano 2012, modelo 2013,CHASSI 

9BD27805MD7564896, Sapezal-MT que na realidade traduz numa 

autêntica “apropriação” do bem objeto da lide, com o propósito único e 

claro de lesar o autor. A pretensão do suplicante é ter de volta seu veiculo 

automotor Fiat/Strada Working – Placa OBG 9167 – Cor Branca, Ano 2012, 

modelo 2013,CHASSI 9BD27805MD7564896, que está ILEGALMENTE na 

posse do requerido ou até mesmo terceiros. Prescreve a lei processual 

civil a possibilidade do juiz decretar a busca e apreensão de coisas 

estando informado nos autos suficientemente o bom direito a amparar a 

pretensão do requerente e o lugar onde se encontram o aludido veiculo, 

objeto do pedido. Corroborando, temos: Art. 839. Considerar-se-á feita a 

penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só 

auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia Assinala-se, em 

tese, a medida cautelar objetiva prevenir o exercício pratico do processo 

de conhecimento ou de execução, sendo, portanto, acessória, sob o 

ângulo processual, recebendo sempre reflexos do feito principal, sem que 

com isso perca a autonomia, já que se orienta por princípios que só a 

mesma se referem, constituindo sua característica básica e fundamental o 

acautelamento provisório da demanda principal, elucidando, a propósito, 

Ernane Fidélis dos Santos (Novíssimo Perfil do Processo Civil Brasileiro, 

p.23) que essa medida “tem por finalidade assegurar eficácia do processo 

de modo que o tempo não impeça ou dificulte sua efetivação”. Para Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, “é da essência do processo 

cautelar a urgência da medida, o que lhe confere o nome de provimentos 

de urgência em outros ordenamentos, como, v.g., o italiano. Não seria 

curial, portanto, fosse negada a possibilidade de o autor, diante de casos 

urgentes, obter liminar” (CPC Comentado, p.935). Em anexo segue o 

Certificado de Registro de Veículos em nome do requerido, além do 

Registro de Ocorrência noticiando o episódio que demonstram a 

necessidade da medida. IV – DA NECESSIDADA DA LIMINAR Evidenciando 

a saciedade o fumus bonis iuris e o periculum inmora , remete-se a 

reprodução da moldura fática descrita, atrelada a situação da 

possibilidade de que este veiculo seja deteriorado ou quiça repassado a 

terceiros de boa-fé, o requerente requer seja-lhe concedida a liminar 

inaudita altera parte PARA DETERMINAR A IMEDIATA “BUSCA E 

APREENSÃO DO VEICULO automotor Fiat/Strada Working – Placa OBG 

9167 – Cor Branca, Ano 2012, modelo 2013,CHASSI 

9BD27805MD7564896, QUE SE ENCONTRA EM PODER DO REQUERIDO ou 

de terceiros. V - DOS PEDIDOS - Diante de todo o exposto, Requer se 

digne Vossa Excelência, receber a presente ação, julgando-a totalmente 

procedente nos pedidos a seguir: - Determinar a BUSCA E APREENSÃO 

liminar do bem automotor Fiat/Strada Working – Placa OBG 9167 – Cor 

Branca, Ano 2012, modelo 2013,CHASSI BD27805MD7564896 e entregado 

ao requerente Jairo Edson Correia ou por sua procuradora; - A citação do 

requerido para que no prazo de 15 (quinze), sob pena de revelia, 

apresentar contestação e acompanhar a presente ação, até final decisão; 

- Julgar procedente a presente ação, condenando-se o Requerido ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios; - Destarte, requer que 

as multas existentes sobre o veiculo, no período que o mesmo esteve na 

posse do requerido (Julho à Novembro 2017), sejam excluídas da 

responsabilidade do autor, ficando as mesmas a cargo de quem praticou 

as infrações; - Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em 

direito admitidos; - Dá-se à presente causa o valor de R$ 25.000,000 

(Vinte e Cinco Mil Reais). Nestes Termos, Pede Deferimento. Pontes e 

Lacerda/MT, 08 de novembro de 2017. Pâmela Morinigo de Souza OAB/MT 

21802

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se por Edital com prazo de vinte 

dias.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 07 de maio de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 122325 Nr: 4598-19.2016.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMAR ANTONIO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Milton Queiroz da Silva, LAURA 

APARECIDA REIS RODRIGUES, NILZA SOUZA SANTOS, ARLEY 

FAGUNDES RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MACHADO DE 

OLIVEIRA - OAB:11048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas à Fazenda Pública Estadual quanto aos documentos juntados 

pelo autor..

Por óbvio, indefiro o pedido de honorários advocatícios (Ref: 15), eis que 

não há qualquer litígio nos autos em epígrafe em relação à Fazenda 

Pública Municipal, sendo o pedido impertinente.

Intime-se o autor para recolhimento dos tributos devidos (Ref: 15).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 121817 Nr: 4405-04.2016.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTT CONFECÇÕES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silva Souza & Marques LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JIMENA NEME ICART - 

OAB:41939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes, acostada em Ref: 91, para 

que produza seus efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título 

Executivo Judicial, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 134849 Nr: 1377-91.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURCELINO JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 
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AVELAR - OAB:9721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Intimado o executado concordou com os cálculos apresentados.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de Ref: 

56, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 131481 Nr: 8782-18.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanete Ernesto Duarte Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT8506-A

 Vistos.

Dê-se vistas ao embargado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 124593 Nr: 5631-44.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M SOARES ALVES LANCHONETE ME, 

Mardilene Soares Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vistas ao exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 121560 Nr: 4236-17.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Procópio Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Hotts Teixeira, Clotilde Caetano da Silva 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 Vistos,

Homologo o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 100009 Nr: 2088-67.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURILENE DE MATOS ARAUJO, Paulo da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Peças e Mecânica Gaúcha Diesel 

Ltda-ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453/MT, CARINA CRISTINA FRANÇA SOARES - OAB:17659/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Barbara Manetti Senhorinho 

- OAB:OAB/MT22.132-A

 Quanto ao pedido contraposto, diante da doutrina e da jurisprudência 

apresentada, e com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar o autor a pagar à 

requerida a quantia de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), com juros e 

correção monetária desde a data da emissão da Nota Fiscal Eletrônica, 

12.03.2013. Condeno ainda o autor a pagar à requerida honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, que 

perfaz a quantia de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), na forma do art. 

85, §2º, do Código e Processo Civil, suspensa a cobrança pelo prazo de 

cinco anos, na forma do art. 98, §3º, da Lei n. 13.105/15.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 137873 Nr: 2797-34.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelli Cristina de Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial deduzido por KELLI 

CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA em face de MUNICÍPIO DE PONTES E 

LACERDA, para o fim de: a) DECLARAR a ilegalidade da rescisão 

contratual pelo Réu do vínculo estabelecido com a Autora; b) CONDENAR 

o Réu ao pagamento de indenização à Autora, na proporção das 

contraprestações que deveriam ser pagas do momento do rompimento do 

vínculo até 5 meses após a data do parto, no valor de um salário 

correspondente ao percebido antes da exoneração em razão do cargo 

ocupado cada, incidente atualização monetária pelo índice INPC/IBGE, 

desde a prolação da sentença, e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

data do evento lesivo, ou seja, da rescisão indevida.CONDENO o Réu no 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art.85, §§2º e 3º, do CPC. Sentença não sujeita ao reexame 

necessário. Em caso de interposição de recurso de apelação, mantenho a 

presente sentença por seus próprios fundamentos. Desta forma, desde já 

declino de exercer o juízode retratação. Advirta(m)-se que nos termos do 

artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil, não cabe ao juízo de 

primeiro grau o juízo de admissibilidade (analise de preparo, 

tempestividade),intimando-se a parte contrária por seu(s) advogado(s) 

para contrarrazões, nos termos do artigo1.010, §1º e 2º, do Novo Código 

de Processo Civil, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo para 

apresentação das contrarrazões, certifique a Serventia, e remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 104615 Nr: 4009-61.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigovale de Guaporé Com. E Ind. De Carnes Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A, REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Machado de Oliveira - 

OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para que, confirmando a 

liminar deferida, DECLARAR a inexistência de irregularidades no medidor 

de energia elétrica objeto da lide e, em consequência, indevida a cobrança 

emitida em 07/2015 no valor de R$ 25.232,88 (vinte e cinco mil duzentos e 

trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), gerado em razão da 

constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia 

elétrica.Outrossim, CONDENO a requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da do 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e 
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a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço, na forma do art. 85, §2º, do CPC.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127114 Nr: 6798-96.2016.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400, THIAGO 

MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 01 – Recebo a inicial;

02 – Defiro AJG;

03 – CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade 

de autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia;

04 – Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou 

dos requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC;

05 – As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou 

Defensor Público;

06 – Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se 

assistida, pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por 

este mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118536 Nr: 3059-18.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GUIMARÃES PEREGO 

- OAB:344797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO GONÇALO GOMES 

DA SILVA JUNIOR - OAB:7940

 1. Defiro o requerido, proceda-se a intimação conforme ref. 79.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126540 Nr: 6493-15.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Luiz Pinheiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 97090 Nr: 866-64.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariza Pereira de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120156 Nr: 3661-09.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G1 AUTOPEÇAS EIRELLI - EPP, Eugênio 

Guimarães Neto, EROTILDES DA COSTA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para apresentar CPF e o valor do débito 

devidamente atualizado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129626 Nr: 8016-62.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANY FRANCISCO LUIZ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Citado o executado concordou.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos de fl. 

89, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de 

Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 96830 Nr: 724-60.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ilza Batista de Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto em face do INSS.

Intimado o exequente concordou com os cálculos apresentados pelo 

executado.

É o relatório. Decido.

Em virtude da concordância do requerido, HOMOLOGO os cálculos, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘a’, do Código de Processo 

Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Transitado em julgado, expeça-se RPV em favor do requerido.

Após, nada mais sendo requerido, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 123804 Nr: 5291-03.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVIMAR DE FREITAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 
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OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Julgo extinto o feito, diante da morte da parte sem que houvesse 

habilitação dos sucessores processuais, nos termos do art. 485, VI do 

NCPC.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126426 Nr: 6451-63.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Carpene Pena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que no dispositivo da sentença consta que: “Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito e 

encerrando a fase de conhecimento para CONDENAR O RÉU À 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA AO AUTOR, A PARTIR 

DA DATA DA CITAÇÃO, calculado na forma do art. 61 da Lei 8.213/1991. 

Referido benefício deverá ser acrescido de atualização, remuneração do 

capital e compensação da mora através dos índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, a 

partir da citação válida (Súmula 204, STJ).Condenar o réu a pagar os 

honorários de sucumbência ao patrono do autor que fixo em 10% sobre o 

valor do débito, observando-se o entendimento da Súmula 111 do STJ, de 

que os honorários somente incidem sobre as parcelas vencidas até a 

prolação da sentença.Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 496, § 3º do CPC.Transitado em julgado, proceda-se o 

arquivamento do feito com as cautelas de estilo. P.R.I.C”.Nessa seara, 

verifico que os Embargos de Declaração merecem ser acolhidos.Assim, o 

autor pede: “Considerando que houve omissão quanto à analise do pedido 

de fixação da data do benefício, seja esta julgada procedente, com a 

efetiva condenação do réu a conceder à autora, À PARTIR DA DATA DO 

INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFICIO, OCORRIDA EM 01 DE 

JULHO DE 2016, POIS A CITAÇÃO, OCORREU POSTERIOR AO 

REQUERIMENTO, valores esses, que deverão sofrer atualização monetária 

desde a data de cada vencimento, com juros moratórios à razão de 1% 

(um por cento), condenação do réu no ônus da sucumbência de 20%, 

conforme atual jurisprudência, tudo como medida de mais pura e cristalina 

JUSTIÇA” Posto isto ACOLHO os Embargos Declaratórios, para alterar o 

dispositivo para esclarecer que o benefício é devido desde o 

indeferimento administrativo em 01/07/2016Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 99122 Nr: 1703-22.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Nozor Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Ferreira de Brito - 

OAB:9982/MS, Henrique Lima - OAB:9979/MS, Paulo de Tarso 

Pegolo - OAB:10789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 62848 Nr: 3190-66.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ladislau Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Jorge Nogueira Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Donizeth de Freitas 

Faria - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 Julgo extinto o feito nos termos do art. 924, II do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 126194 Nr: 6338-12.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LUIZ FANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Marques, WELLINGTON MARTINS 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 16802/B

 Diante da alegação de que o imóvel é bem de família, intimem-se as partes 

para que indiquem provas que pretendem produzir neste sentido, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113111 Nr: 1262-07.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Jorge Nogueira Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADISLAU MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202

 Julgo extinto o feito nos termos do art. 924, II do NCPC. Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 127114 Nr: 6798-96.2016.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPDNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400, THIAGO 

MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, com eficácia de Título Executivo Judicial, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, 

do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, proceda-se o arquivamento do feito com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 131481 Nr: 8782-18.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanete Ernesto Duarte Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:OAB/MT8506-A

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes, bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

Deverão os peritos responder os quesitos do Juízo, bem como os 

apresentados pelas partes. Quesitos do Juízo: 1) Nome do examinado; 2) 

Idade do examinado; 3) Data da perícia; 4) O examinado está acometido 

por alguma deficiência; 5) Em caso positivo, descrever a deficiência, 

história (incluindo data de início) e grau da deficiência; 6) Em caso positivo 

ao quesito 04, se o examinado está incapacitado para a vida independente 

e para o trabalho em virtude da deficiência; 7) Em caso positivo ao quesito 

04, há a necessidade de acompanhamento de outras pessoas para a vida 

diária como ajuda na alimentação, na higiene, para se vestir, para 

passear?

 Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias.

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

600,00, na forma da Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

a serem arcados pela Justiça Federal, vez que se trata de comarca com 

carência de profissionais na área de sáude, inclusive, passando por uma 

caos na área de saúde, com o “fechamento” do hospital público¸ 

justificando a nomeação de profissional de outra localidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 116296 Nr: 2277-11.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA VITALINO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando concordância do Instituto Nacional do Seguro Social (fl. 

141), HOMOLOGO o cálculo trazido às fls. 135/136 e, para tanto, na forma 

do art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF, DETERMINO a confecção 

de expediente administrativo, a ser remetido à Presidência do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, para a realização do pagamento da 

quantia em dinheiro equivalente a:

I – R$ 1.617,70 (mil, seiscentos e dezessete reais e setenta centavos) em 

benefício de Ramão Wilson Junior e;

II – R$ 28.909,78 (vinte e oito mil, novecentos e nove reais e setenta e oito 

centavos) em benefício de Luzia Vitalino de Freitas.

Expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

INTIME-SE, via DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 109119 Nr: 5830-03.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Flaviana Gonçalves Langer, NSGLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER JONAS OLIVEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas Júnior - 

OAB:OAB/MT Nº 7.400

 Vistos.

Inicialmente, REJEITO a contestação por negativa geral apresentada à fl. 

77 (ref. 78), haja vista ser meio de defesa incabível em processo de 

execução, conforme regramento previsto nos arts. 525 e 914 do Código 

de Processo Civil.

De outro turno, DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público, que oficia no 

feito na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, do CPC), a fim de 

que se manifeste acerca do pedido de fls. 80/81 (ref. 82), no prazo legal.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168107 Nr: 4188-87.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LORECI COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Compulsando os autos, verifico que a parte autora não apresentou 

provas do indeferimento administrativo recente junto ao Instituto requerido, 

apresentando apenas um indeferimento datado de 26/06/2014 (fls. 16/17) 

pelo fato de não se enquadrar no Regime Geral da Previdência Social e 

não por não preencher as condições para ser qualificada como segurada 

especial (trabalhadora rural), não sendo suficiente, portanto, para 

fomentar a propositura do presente feito.A este respeito, ressalta-se que 

o Supremo Tribunal Federal, deu parcial provimento ao RE nº: 631240, com 

repercussão geral reconhecida, em que o INSS defendia a exigência de 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para a concessão de benefício previdenciário, por entender que a 

exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, pois sem pedido 

administrativo anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de 

direito.Colaciono, pois, a ementa da repercussão geral 

reconhecida:CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. 

PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 

POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão 

geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a 

administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de 

benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 

de idêntico direito. (RE 631240 RG, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, 

julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 

EMENT VOL-02504-01 PP-00206 ).Diante disto, faz-se indispensável o 

recente indeferimento do prévio requerimento administrativo junto ao 

instituto requerido, para o regular processamento do feito.INTIME-SE a 

parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento, a fim de carrear aos autos a cópia da prévia postulação 

administrativa.Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168014 Nr: 4126-47.2018.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, a parte requerente, 

compareceu ao cartório da 2ª Vara e saiu devidamente intimada para 

comparecer a audiência que se realizará no dia 02 de agosto de 2018, às 

15h00min, no Edifício do Fórum.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152769 Nr: 9310-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chrislayne Karine Ferreira 

Lopes - OAB:23156, Letícia Nunes Onofre - OAB:23.519, Luiz Emídio 

Dantas - OAB:3540-MT, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 73, haja vista que o executado, em manifestação 

trazida às fls. 70/71 (ref. 46) trouxe aos autos comprovação de depósito 

judicial no valor de R$ 5.892,08 (cinco mil, oitocentos e noventa e dois 

reais e oito centavos).

Em assim sendo, RENOVE-SE a vista dos autos à Defensoria Pública, a fim 

de que retifique sua manifestação no prazo de 10 (dez) dias, requerendo 

o que de direito.

Posteriormente, COLHA-SE parecer do Ministério Público, que oficia no 

feito na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, do CPC), pelo 

prazo legal.

NOTIFIQUE-SE o Núcleo de Práticas Jurídicas da UNEMAT.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 59463 Nr: 5029-63.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT, Sinomar Francisco dos Santos - OAB:4815 

OAB/RO

 Vistos.

INTIME-SE o executado, por meio de seus advogados e via DJE, a fim de 

que se manifeste acerca dos documentos juntados às fls. 449/552 (ref. 

193), no prazo de 10 (dez) dia.

Posteriormente, COLHA-SE parecer do Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso, que oficia no feito na condição de fiscal da ordem jurídica 

(art. 178, II, CPC), pelo prazo legal.

Ao final, PROMOVA-SE nova conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168388 Nr: 4294-49.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que as pretensões formuladas na inicial 

possuem titulares diversos.

Logo, diante do pedido de modificação de guarda, deve o genitor da menor 

figurar no polo ativo na qualidade de coautor em razão de tal pleito.

Portanto, INTIME-SE a autora, na pessoa de seu representante legal, por 

meio de remessa dos autos ao Núcleo de Prática Jurídica da Universidade 

Estadual de Mato Grosso, UNEMAT, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, nos termos do art. 321 do NCPC.

Com o decurso do prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a 

conclusão dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111270 Nr: 616-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, os Embargos de Declaração foram 

protocolados no prazo legal, e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista a parte autora para manifestação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158342 Nr: 12011-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Brentan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIA ALVES FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:21494/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11473

 Certifico para os fins de direito que, os Embargos de Declaração foram 

protocolados no prazo legal. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 – 

CGJ, abrimos vistas para a parte autora manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158690 Nr: 12226-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BARBOSA DA MOTA COSTA, BASILIO 

BATISTA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM JERÔNIMO DA SILVA, MARIA 

AUGUSTA FURTADO DA SILVA, Vanderci Hungria dos Santos, Dirceu 

Morales, Creonir Nascimento de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de fls. 42/44 e com 

amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abro vista para a parte autora 

manifestar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 147239 Nr: 6675-64.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jane Stelle Beca Santos - 

OAB:23432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, encaminho 

os autos a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 134252 Nr: 1037-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI DE JESUS PEREIRA, Espólio de Narzira Florinda 

de Jesus, Cleuza de Jesus Pereira, Neuza de Jesus Pereira, Gilberto de 

Jesus Pereira, Dione Aparecido de Jesus da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvercino Jesus da Silva, Maria Aparecida de 

Jesus da Silva, Maria Cristina Silva, Telma de Jesus Freitas, Gilmar Jesus 
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da Silva, Jucelma de Jesus Pereira, Ana Cristina da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão do Sr. Oficial de 

Justiça de fls.126/127, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abro 

vista à parte autora para manifestação acerca da avaliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 64931 Nr: 974-98.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Auxiliadora Macedo Pache

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourivaldo Rodrigues Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Gattass - OAB:12.264, 

Ubaldo Resende Silva - OAB:3315-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 Autos do processo nº 974-98.2012.811.0013

Código nº 64931

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por MÁRCIA 

AUXILIADORA MACEDO PACHE contra LOURIVALDO RODRIGUES 

MORAES, no qual foi formulado pedido de constrição de valores relativo 

ao salário do executado.

 De proêmio, insta consignar que o caso dos autos não se encaixa na 

hipótese de exceção à impenhorabilidade do salário estabelecida no §2º 

do art. 833 do CPC/15, ou seja, quando a constrição judicial objetiva 

pagamento de dívida alimentar.

 De se destacar também que a jurisprudência moderna caminha no sentido 

de que:

“o afastamento da referida impenhorabilidade somente tem sido admitida 

em casos excepcionais, em que os valores de natureza alimentar 

depositados em conta corrente tenham entrado na esfera de 

disponibilidade do devedor sem que consumidos integralmente para o 

suprimento de necessidades básicas, vindo a compor uma reserva de 

capital.” (STJ, Agint. no Agravo em REsp.nº 895.014-SP, Quarta Turma, 

Relator Ministro Marco Buzzi, j.em 23/08/16, DJe em 31/08/16).

No caso, à míngua de quaisquer provas da existência de valores na 

esfera de disponibilidade da parte executada sem que tenha sido 

integralmente consumido para suprir suas necessidades básicas, de se 

manter a regra da impenhorabilidade do salário.

 Aliás, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é 

incabível a incidência de penhora sobre verba remuneratória, sob pena de 

violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, face 

à natureza alimentícia da verba, “verbis”:

 “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CHEQUE. 

PENHORA DE SALÁRIOS EM CONTA-CORRENTE NO LIMITE DE 30%. 

CARÁTER NÃO ALIMENTAR DA DÍVIDA. CONSIGNAÇÃO NÃO 

CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O salário do 

devedor não está sujeito à penhora, salvo quando se tratar: a) de dívida 

alimentar; ou b) de contratos bancários com pactuação expressa de 

desconto por consignação, hipótese em que a penhora deverá observar o 

limite de 30% (trinta por cento) da remuneração. Precedentes. 2. Agravo 

interno improvido.” (STJ, Agint no REsp. nº 1.573.573-RJ, TerceiraTurma, 

Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 16/08/16, DJe em 23/08/16).

Ainda, sobre o tema, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. DESBLOQUEIO DE VALORES 

RELATIVOS À APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. 1. 

Para a jurisprudência desta Corte Superior, à luz do art. 649, IV, do CPC, 

são impenhoráveis os vencimentos ou proventos de aposentadoria do 

executado, ainda quando depositados em conta-corrente bancária. 2. No 

julgamento do REsp 1.184.765/PA, pela Primeira Seção, sob o rito do art. 

543-C do CPC, embora não fosse a tese principal do repetitivo, ficou 

assinalado no voto do relator, Min. Luiz Fux, que "a penhora eletrônica dos 

valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da 

norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei n. 

11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os 

vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de 

aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, 

os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional 

liberal'". 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no 

Agravo em REsp. nº 765.106-RJ, Segunda Turma, Relatora Ministra Diva 

Malerbi (Desembargadora Convocada), j.em 24/11/15, DJe em 03/12/15).

Com efeito, vislumbra-se, “ictu oculi”, que tais julgados estão em 

consonância com o artigo 833, inciso IV, do CPC/15 que instituiu a regra de 

impenhorabilidade dos valores percebidos a título de “vencimentos, os 

subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 

do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal”.

Diante da impenhorabilidade do salário da parte executada, INDEFIRO o 

pedido retro formulado.

 No que toca ao pedido de reconsideração da decisão anteriormente 

proferida que indeferiu o pleito relativo à suspensão da Carteira Nacional 

de Habilitação da parte executada, passo a analisá-la.

Pois bem.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Contudo, para se insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita: 

o recurso (afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais).

Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo 

recursal, consoante esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores, 

vejamos:

 “EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO 

RECURSO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO - DESPACHO 

QUE MANTEVE A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO FEITO - 

PRECLUSÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. O pedido de reconsideração não 

tem o condão de interromper e nem suspender o prazo para a interposição 

do recurso cabível. Caracterizada a preclusão temporal, nos moldes do 

art. 473 do Código de Processo Civil, não cabe qualquer discussão ou 

apreciação de questão já decidida. (TJMG - Agravo Interno Cv 

1.0024.10.063591-1/004, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2014, publicação da súmula em 

11/08/2014)”.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho inalterado 

o “decisum” de fls. 429/431, tal como foi lançado.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, MT, 03 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 83756 Nr: 1193-77.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Barbosa Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16.783/O MT, Vlamir Marcos Grespam Junior - OAB:9.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 Autos do processo nº 1193-77.2013.811.0013

Código nº 83756

Vistos.

INTIME-SE o exequente, por meio de seu advogado, via DJE, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens do devedor passíveis à penhora.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão 

dos autos.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, MT, 03 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 13537 Nr: 849-82.2002.811.0013
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Henrique Ribeiro Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Santos - 

OAB:2739/MT

 Autos do processo nº 849-82.2002.811.0013

Código nº 13537

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 213, uma vez que a decisão que determinou a 

penhora “on line” é clara ao estabelecer que o valor considerado ínfimo 

corresponde a R$ 100,00 (cem reais), desde que citado valor não seja 

superior a 10% (dez por cento) do valor em execução. Portanto, como no 

caso sob exame penhorou-se um valor de R$ 2.202,97 (dois mil, duzentos 

e dois reais e noventa e sete centavos), não há que se falar em valor 

ínfimo, o qual, repisa-se, corresponde a tão somente R$ 100,00 (cem 

reais).

Em sendo assim, INTIME-SE, por meio de remessa dos autos a Fazenda 

Pública Estadual, para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que 

entender de direito em termos de prosseguimento do feito.

Por fim, PROMOVA-SE a conclusão dos autos.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 04 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 94389 Nr: 5262-21.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clovis Luiz de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 32531 Nr: 23-17.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Rosalina Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 23-17.2006.811.0013

Cód. nº. 32531

Vistos.

Considerando informação de que o valor depositado nos autos foi 

transferido para a Conta Única do Tesouro Nacional (fl. 197), INTIME-SE a 

autora, por meio de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 10 

(dez) dias manifeste-se.

Nada sendo requerido, DETERMINO a remessa dos autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 7 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 53209 Nr: 4547-52.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mato Grosso Leilões Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariovaldo Barbosa Santos Filho, Yzolda 

Aparecida Lemes Soares, Plínio Rocha Aguiar, Clarismundo Gonçalves 

Pereira, Fazenda Morro Branco/Fazenda San Valentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Gomes Pavezi - 

OAB:14.305, Fabrício Torbay Gorayeb - OAB:6.351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, GEOVANE MENDONÇA DE FREITAS - OAB:, Marcelo 

Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT, WANESSA MORAIS SANTOS 

- OAB:19453/O

 Certifico e dou fé que a correspondência retornou sem que a parte 

executada fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do ''AR'' fls. 

216. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista ao 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168072 Nr: 4162-89.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIZA FAUSTINO SANTOS DA SILVA, ANGELA 

APARECIDA FAUSTINO SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", 

do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem 

menção o art. 344, "caput", do NCPC.Após, com a juntada da contestação 

da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada.Em seguida, com o transcurso do 

prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC).Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), forte nos art. 1.º e art. 3.º, §1.º, 

ambos da Resolução n.º 541/2.007 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no 

Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 225Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 450Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92571 Nr: 3898-14.2014.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronnielly Azambuja Amorim, Larissa Costa Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Vale do Jauru - Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zilene Maria do Carmo Bissolli 

- OAB:17061/0-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122OAB/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de manifestação às 

fls. 555 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos vista para a 

parte autora manifestar.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 87172 Nr: 4865-93.2013.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Niviana da Silva Almeida, MHSAC, LAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Carlos de Melo Carola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86916 Nr: 4592-17.2013.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGAS, TKAR, GCdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Alves Ferreira - 

OAB:7092-B/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme juntada de documentos às 

fls. 190/194 e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, abrimos vista 

para a parte autora manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 61704 Nr: 2044-87.2011.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.143, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abro vista à parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86953 Nr: 4633-81.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosemar Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

acostado às fls. 134/139, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista 

a parte autora para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 104126 Nr: 3782-71.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel Martins Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 42560 Nr: 4823-54.2007.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Henrique Demarchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que informe se 

recebeu o valor requerido na RPV de fls.175/186.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168281 Nr: 4262-44.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlinda Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar 

resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", 

do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem 

menção o art. 344, "caput", do NCPC.Após, com a juntada da contestação 

da autarquia requerida, INTIME-SE a parte autora através de seu 

advogado, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação apresentada.Em seguida, com o transcurso do 

prazo acima mencionado, que deverá ser certificado, ou a juntada da 

impugnação, DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde 

NOMEIO como perito nos autos o ilustre médico Dr. JOSÉ DÁRCIO DE 

ANDRADE RUDNER, CRM-MT 1580, com endereço na Rua Coronel José 

Dulce, nº 109, Centro, CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone 

(065) 3223-2405, “e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, o qual deverá 

ser intimado acerca da nomeação levada a efeito, independentemente de 

compromisso, e deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC).Arbitro os 

honorários periciais devidos ao Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), forte nos art. 1.º e art. 3.º, §1.º, 

ambos da Resolução n.º 541/2.007 do Conselho da Justiça Federal, a 

serem arcados pela Justiça Federal. Ressalta-se que o valor da verba 

honorária ora arbitrada justifica-se pela inexistência de perito médico no 

Município de Pontes e Lacerda/MT, o que obriga a nomeação de 

profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente político 

equidistante a aproximadamente 225Km da sede desta Comarca, e, 

consequentemente, faz como que o “expert” percorra a distância 

aproximada de 450Km para a realização dos exames médicos referentes 

aos processos em que atua como perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158659 Nr: 12205-49.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA PEIXOTO GOMES DA SILVA, JOSÉ GOMES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI PAULA RODRIGUES, Raul A. Mazete 

Veiga, Joana de P.A da Silva, Lucia Genessi Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161875 Nr: 1248-52.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelina do Carmo Lana Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.L. SILVA DE OLIVEIRA – ME (COLLOR 

COMUNICAÇÃO VISUAL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a correspondência retornou sem que a parte 

executada fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do ''AR'' fls. 

34. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista ao 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 131446 Nr: 8768-34.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA EUNICE CONSTRUÇAO CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sara Graziela Pinto Fernandes 

de Oliveira - OAB:13680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Siqueira da Silva 

- OAB:6120/MT

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) De início, cumpra-se esclarecer que as partes foram devidamente 

apregoadas antes da instalação da presente solenidade, oportunidade que 

se verificou tão somente a presença do i. Procurador Municipal e de uma 

das testemunhas arrolada pelo autor. Deste modo, como o patrono da 

parte requerida/reconvinte não comprovou justo impedimento ao 

comparecimento a esta audiência, na forma preconizada pelo § 1º do art. 

362 do Código de Ritos Civis, DISPENSO a produção das provas requerida 

pela parte requerida/reconvinte, nos termos do § 2º do art. 362 do mesmo 

Diploma Legal.

 c) Outrossim, DECLARO encerrada a instrução processual, e fraqueio às 

partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

alegações finais, com início de fluência para o autor, que tem contagem de 

prazo em dobro, seguido do prazo concedido a requerida.

d) Após, à conclusão dos autos para prolação da sentença.

e) Saem os presentes intimados.

f) CUMPRA-SE.

g) INTIME-SE via DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168120 Nr: 4200-04.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do 

artigo 98, “caput”, do NCPC.CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, 

apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 

183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a 

que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC.Após, com a juntada da 

resposta da autarquia, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono 

constituído nos autos, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

i m p u g n a r  a  c o n t e s t a ç ã o  a p r e s e n t a d a . P U B L I Q U E - S E . 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168114 Nr: 4194-94.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONES PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do 

artigo 98, “caput”, do NCPC.CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, 

apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 

183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a 

que fazem menção o art. 344, "caput", do NCPC.Após, com a juntada da 

resposta da autarquia, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono 

constituído nos autos, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

i m p u g n a r  a  c o n t e s t a ç ã o  a p r e s e n t a d a . P U B L I Q U E - S E . 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102780 Nr: 3266-51.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alderice Rodrigues de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 89719 Nr: 1516-48.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heleno Joaquim Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

acostado às fls. 81/88, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a 

parte autora para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88828 Nr: 734-41.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Frazão Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação 

acostado às fls. 89/98, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a 

parte autora para que apresente as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 52174 Nr: 3617-34.2009.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Bernardino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleksander Pasoti Fossa - 

OAB:262323, Francisco Duque Dabus - OAB:248505/SP, Jackson 

Wagner Rodrigues Santos - OAB:226132/SP, Mauro Arruda de 

Moura Apoitia - OAB:11896/MT, Renato Cesar de Almeida Souza - 

OAB:134.534/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o advogado da parte autora 

foi devidamente intimado via DJE da certidão de fls.79 dos autos, e até a 

presente data não se manifestou. Assim, com o amparo ao prov. 56/2007 - 

CGJ procedo a intimação da parte autora pessoalmente para se manifestar 

nos autos em cinco dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 156261 Nr: 10931-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suely Divina Clemente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, haja vista juntada de fls.129 e, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista à parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 10305 Nr: 567-20.1997.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luca de Paula Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilvane Fernandes de Lima, Leonel Fernandes 

de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Senilton Vicente de Souza - 

OAB:4744/MT

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 

Provimento 56/2007 – CGJ, intimo o ADVOGADO DA PARTE AUTORA, 

para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, e comprovar nos autos o 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149394 Nr: 7596-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

AILTON ALVINO FERREIRA, devidamente qualificado, ajuizou a presente 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL em 

desfavor de CÉLIA REGINA DE SOUZA CAPRETZ, também qualificada.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 62/64, as partes celebraram acordo 

perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 

da Comarca de Pontes e Lacerda. Requereram, na oportunidade, a sua 

homologação e a consequente extinção do processo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, requereu a homologação da 

avença (fl. 66).

É o necessário. Decido.

No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo e 

requereram a sua homologação pelo juízo, de modo que inexistem motivos 

para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi 

alcançado. Além disso, o Ministério Público, em parecer de fl. 66, não se 

opôs às cláusulas estipuladas pelas partes quando da avença em 

questão.

Do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre partes às fls. 62/64, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do 

Novo Código de Processo Civil.

CONDENO as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, na forma do art. 90, § 2º, do NCPC. No entanto, seu 

pagamento fica isento de exigibilidade pelo prazo estatuído no art. 98, § 3º, 

do NCPC, visto que DEFIRO as benesses da assistência judiciária gratuita.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva do infante em favor de sua 

genitora, intimando a guardiã para firmá-lo junto à secretaria no prazo de 5 

(cinco) dias.

Ao final, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 92618 Nr: 3938-93.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Luiz Pinheiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar André Braga, José Arnaldo de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabio Ribas Terra - 

OAB:7.205, Luiz Emidio Dantas Junior - OAB:7400, RAFAEL NEVACK 

RIBEIRO - OAB:310498, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme o provimento 

56/2007-CGJ, abro vista a parte requerida para apresentar as Alegações 

Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 111036 Nr: 504-28.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, haja vista juntada de fls. 124/127 e, 

com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista à parte autora 

para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120918 Nr: 3938-25.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEILA CONCEIÇÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte exequente para se manifestar 

sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152638 Nr: 9259-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete da Encarnação Nascimento de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Felomeno da Hora Nascimento, 

Orisvaldo da Hora do Nascimento, Vivaldo da Hora do Nascimento, Juarez 

da Hora Nascimento, Izabel Encarnação Nascimento da Silva, Adolfo da 

Hora Nascimento, Arnaldo da Hora Nascimento, Maria da Encarnação 

Nascimento, Dilsa da Encarnação Nascimento, Aparecida da Encarnação 

Nascimento, Simone Nascimento de Oliveira, Sandra Nascimento de 

Oliveira, Izaqueu Nascimento de Oliveira, Laurinda da Encarnação 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a correspondência retornou sem que a parte 

requerida fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do ''AR'' fls. 

88. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista ao 

exequente para manifestação, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157666 Nr: 11686-74.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DOMINGUES PIMENTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON DOMINGUES PIMENTA - ME, CNPJ: 

73501959000184. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de EDSON DOMINGUES 

PIMENTA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Taxa de lincenciamento., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 867/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 5.296,33

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 135294 Nr: 1582-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, o requerido não contestou a presente 

ação conforme comprova sua citação as fls. 33, decorrendo o prazo 

previsto na Lei para apresentar contestação. Assim, e com amparo no 

provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137076 Nr: 2430-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA FERNANDES DA SILVA, ALAN MANZANO 

DAVID, DIEGO MANZANO DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Clailton da Costa, Luiz Fernandes, Isael 

Soares David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SENILTON VICENTE DE SOUZA - 

OAB:4744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para as 

partes se manifestarem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 114218 Nr: 1664-88.2016.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zequias Andrade Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedicto Celso Benicio Júnior 

- OAB:131.896-SP, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 Certifico para os fins de direito que, que a parte requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através do oficial de 

justiça às fls. retro, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154282 Nr: 10048-06.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO DE ANDRADE ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.47, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abro vista à parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148047 Nr: 7059-27.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.56, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abro vista à parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154339 Nr: 10086-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio dos Santos Alves - 
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OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.65, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abro vista à parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 130045 Nr: 8196-78.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOS- MEDICINA CLINICA E OCUPACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDEN INDÚSTRIA E MONTAGEM 

ELETROMECÂNICA LTDA. - EPP, Edem Massaaki Terada, Wataru Anoue

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO SOUZA QUEIROZ - 

OAB:7948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, conforme certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça de fls.145, e com amparo ao provimento 56/2007 – CGJ, 

abro vista à parte autora para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 104511 Nr: 3959-35.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Rysdyk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Energia Emprendimentos e Construções 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardor Pimont Pôssas - 

OAB:99.149/MG, FERNANDO OLIVEIRA ASSIS - OAB:108762, LUIZ 

FABIO SOARES E SOUZA - OAB:142734 , Rafael Martins Rocha - 

OAB:99.056/MG.

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte exequente, para que traga 

aos autos nova planilha de débito, já acrescida da multa e dos honorários 

previstos no art. 523, § 1º, do NCPC, requerendo o que entender cabível 

em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 109239 Nr: 5875-07.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Alves da Silva, Arlen Douglas Pereira 

França, Wemerson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 Vistos.

 Analisando os autos, observo que os condenados WALISON e 

WEMERSON interpuseram recurso de apelação, nos termos do art. 593 do 

Código de Processo Penal, em face da sentença de ref. 221.

 Ocorre que, nos termos do dispositivo legal acima citado, a interposição 

do recurso deverá se dar em 5 (cinco) dias, da data da intimação 

(Enunciado nº 710 da Súmula do STF). Logo, considerando que a 

intimação se deu em 22 de março de 2018 (ref. 249) e as interposições em 

03 de maio de 2018 (ref. 253), os recursos são manifestamente 

intempestivos.

 Assim, DEIXO de receber o referido recurso de apelação.

 Intimem-se.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 99051 Nr: 1672-02.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Eduardo Mamoré França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) par manifestar-se acerca do 

cálculo de pena ref.94, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 101559 Nr: 2748-61.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Godoi Arcure, Farlei Lourdes de 

Jesus, Weslen Bastos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 282, § 4º e no artigo 312, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão 

preventiva de CLAUDINEI GODOI ARCURE para garantia da aplicação da lei 

penal e garantia da ordem pública. Expeça-se mandado de prisão. Ciência 

ao Ministério Público. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 96090 Nr: 387-71.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15304/MT., Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) par manifestar-se sobre o 

cálculo de pena acostado aos autos ref.120, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 105517 Nr: 4362-04.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Vilela da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Ramos - 

OAB:5012-A/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) par manifestar-se sobre o 

cálculo de pena acostado aos autos ref.18, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 127679 Nr: 7075-15.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Pereira Nunes Neto, Cássio Henrique 

Silva Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Freitas Espagnol - 

OAB:17.697-B/MT., Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:

 Certifico e dou fé que, cadastri nesta data a Drª Débora Freitas Spagnol, 

como defensora de Alcides Periera Nunes Neto, razão pela qual remeto à 

publicação para intimação da audiência designada para o dia 21 de junho 

de 2018, às 13h30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 164049 Nr: 2186-47.2018.811.0013
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 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Ribeiro Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 

52/2007-CGJ/MT, abro vistas ao advogado do réu/APELADO para 

apresentar contrarrazões ao recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 86151 Nr: 3786-79.2013.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caique Alves Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fls. 85/89 

para aclarar a sentença de fls. 80/83-v, de forma que ao final, onde se lê 

“expeça-se guia de execução penal”, leia-se “expeça-se guia de 

execução penal, ressalvada a hipótese de expedição da guia de 

execução após eventual confirmação da sentença condenatória em 

segunda instância, o que somente poderá ocorrer mediante decisão 

judicial específica”.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - 

“Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em 

que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”.Notifique/cientifique as partes.P. I. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 101405 Nr: 2696-65.2015.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Rodrigues da Silva, João Antonio de 

Arruda, Benedito Cezar de Arruda, Higo Leonardo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON CHAVES DE 

OLIVEIRA - OAB:12291, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878, 

Neymar Augusto Monteiro - OAB:AC 3878, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT, Rosello Fransosi - OAB:MT 6222

 Vistos, etc.

Intimem-se os advogados da defesa dos réus BENEDITO CÉZAR DE 

ARRUDA, HIGO LEONARDO DE ARRUDA e JOÃO ANTONIO DE ARRUDA 

para apresentarem alegações finais no prazo legal, sob pena de 

configurar abandono do processo e aplicação da multa prevista no art. 

265 do CPP e expedição de ofício à OAB/MT.

Caso decorrido o prazo sem manifestação dos advogados, o que deverá 

ser certificado nos autos, desde logo determino:

a)a incidência de multa de dez salários mínimos, devendo ser expedida 

certidão a ser encaminhada ao órgão competente para fins de cobrança;

b) a expedição de ofício à OAB/MT para apuração de eventual falta 

disciplinar;

c) a intimação pessoal do acusado para constituir novo procurador no 

prazo de 10(dez) dias, sob pena de sua defesa prosseguir pela 

Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162496 Nr: 1560-28.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Lemes Ribeiro, Maucelin Cardoso 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maíra Gaspar Santos - 

OAB:21014/O, Romildo Souza Grota - OAB:4333-B

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTODesigno a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13/06/2018, às 

15h15min.Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e 

Defesa.Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos residentes fora 

desta Comarca.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.5- 

QUANTO AO CORRÉU MAUCELIN CARDOSO MOREIRACom relação ao 

acusado MAUCELIN CARDOSO MOREIRA, verifico que não foi localizado 

para citação e tampouco está segregado em alguma unidade prisional 

deste Estado.Desse modo, determino o desmembramento do processo e 

que o réu seja citado por edital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 145146 Nr: 5746-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico que o advogado constituído pelo acusado, 

Dr. Romildo Souza Grota, foi regularmente intimado para apresentar 

memoriais finais em benefício do réu, todavia, manteve-se inerte.

Razão disso, intime-se pessoalmente o advogado Dr. Romildo Souza 

Grota, para praticar o ato de seu ofício, sob pena de multa de 10 (dez) a 

100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, 

na forma do artigo 265 do CPP.

Não havendo manifestação do advogado, intime-se o acusado a constituir 

novo defensor, no prazo de 10 dias, cientificando-o de que sua inércia ou 

caso não disponha de recursos para constituir novo defensor os autos 

serão remetidos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para 

patrocinar sua defesa.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 156573 Nr: 11090-90.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Raniere Solino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMELIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729/B

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 14/06/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 

semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 167243 Nr: 3756-68.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sílvio Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

UNIÃO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de carta precatória oriunda do juízo da 2ª vara da subseção 

judiciária da comarca de Cáceres/MT, deprecada com a finalidade de 

proceder ao interrogatório e intimação do acusado SILVIO FERREIRA DA 

SILVA, atualmente preso na cadeia pública desta comarca.

Assim, considerando que a missiva foi devidamente cumprida, DESIGNO 

audiência de interrogatório para o dia 20 de junho de 2018, às 15h30min.

Intime-se o acusado(a), a defesa e o Ministério Público para que 

compareçam à audiência.

Requisite-se, se houver necessidade.

Por fim, intime-se o acusado para ciência da audiência de oitiva de 

testemunha de acusação designada por aquele juízo para o dia 19 de 

junho de 2018, às 13h30min, conforme o deprecado.

-se, se houver necessidade.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 100783 Nr: 2507-87.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Flores Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odário Greque Ferraz - 

OAB:4.170-B/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação de pauta, tendo em vista 

que esta Magistrada subscrevente está designada para jurisdicionar na 

Vara Única da Comarca de Jauru (Portaria n. 514 de 4.9.2017) e 

cumulativamente na 3ª Vara da Comarca de Pontes de Lacerda (Portaria n. 

669 de 7.11.2017), REDESIGNO a audiência para o dia 14 de junho de 

2018 às 14h00.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-41.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ALVES LINHARES ANASAWA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEILA MARIA ALVARES DA SILVA OAB - MT0004161A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

ENVISION INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ AZEVEDO CAMPOS DA SILVA OAB - MT0013799A 

(ADVOGADO)

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT0014522A-O (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovente para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-47.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para dar andamento no processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010392-89.2010.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR GUEDES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATICINIOS CONQUISTA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

JOSE RICARDO NUNES OAB - MT22842/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Diante da manifestação em adjudicar o bem. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão. Lavre-se Termo de Adjudicação.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010393-74.2010.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR GUEDES AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO OAB - MT0007527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATICINIOS CONQUISTA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA NOVAK OAB - MT0010886A (ADVOGADO)

JOSE RICARDO NUNES OAB - MT22842/B (ADVOGADO)

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Diante da manifestação em adjudicar o bem. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão. Lavre-se Termo de Adjudicação.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71573 Nr: 1368-63.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ygor Regiel Félix Cardoso, Reginaldo Alves da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT 15.694, Paulo José Canevazzi da Silva - 

OAB:OAB/MT 23.244, Thelma Aparecida Garcia Guimarães - 

OAB:3.402-B

 Processo n.º 1368-63.2016.811.0014 Código: 71573

DESPACHO

VISTO,

Ciente da defesa prévia apresentada pela defensoria pública em favor do 

acusado REGINALDO ALVES DA SILVA à fl. 81.

Assim, considerando que a Defensoria Pública deixou de atuar neste 

Juízo, desde o 01/09/2017, através da Portaria 779/DPG/2017, NOMEIO 

o(a) advogado(a), Dr.(a) Paulo José Cavezzi da Silva – OAB/MT 23. 244, 

como Defensor(a) Dativo(a) do acusado.

Intime-o(a) para manifestar-se acerca de sua nomeação.

Por conseguinte, em aceitando o encargo, fica desde já FIXADOS os 

honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a 

tabela da OAB, consoante o disposto ao exercício da advocacia no juízo 

criminal, que arbitro em 04 URH.

Em seguida, INTIME-O(A) para dar o regular prosseguimento do feito, no 

prazo legal.

 No que tange, ao acusado YGOR REGIEL FÉLIX, apresentou defesa 

prévia às fls. 92/96, sem a contestação de preliminares.

Outrossim, DESIGNO o dia ____ de ____ de 2018, às ___h___min (MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e acusação, devendo 

constar no mandado, dia, hora e local.

Intime-se os acusado cientificando-o da presente audiência.

Depreque-se, a oitiva de eventuais testemunhas residentes em outras 

comarcas, exceto as contiguas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 02 de abril de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 622 Nr: 65-15.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar dos Santos Filho, Cesar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Código 622

VISTO,

Considerando que já transcorreu o prazo de suspensão pugnado à fl. 328, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o regular andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62596 Nr: 858-55.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscalino Ezequiel Damaceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:MT/5.736

 Processo nº 858-55.2013.811.0014 (Código 62596)

VISTO,

 Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, ajuizada por 

OSCALINO EZEQUIEL DAMACENO em face de TOKIO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Intimada, a parte exequente declinou nos autos conta bancária para 

transferência do montante depositado, conforme fls. 216/217.

Adiante, fora expedido alvará às fls. 219/220.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos, nota-se que o débito executado já encontra-se 

adimplido, de modo que a parte credora pugna pelo levantamento da monta 

depositada no processo.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do Novo 

Código Processual Civil.

Considerando que o alvará de levantamento já fora expedido, DEIXO de 

determinar tal providência.

Assim, transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60930 Nr: 621-55.2012.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nocoladelli - OAB:MT17.980A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 60930

VISTO,

DEFIRO o pedido retro e, consequentemente, DETERMINO a suspensão do 

feito até o dia de 27 de dezembro de 2018.

 Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78177 Nr: 227-38.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Rosa da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456/MT

 Processo nº 227-38.2018.811.0014 (Código 78177)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DE DIVISÃO ajuizada por ZENAIDE ROSA DA CRUZ em 

face de MANOEL LEITE DA SILVA, ambos devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença e, por 

fim, a extinção do feito (ref.: 45/46).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes à ref.: 45/46, e via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 

sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2434 Nr: 536-60.1998.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg Ribeiro Nunes Rocha, Izaias 

Resplandes de Souza, Walmov-Com. de Máquinas e Móveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Orione Neto - 

OAB:3.606-MT, Mário Ribeiro de Sá - OAB:02521/0

 Diante do exposto, porque constatada a ocorrência da prescrição da 

pretensão executória, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do que dispõe o 

art. 487, inciso II, do novel Código de Processo Civil.SEM custas e 

honorários advocatícios, uma vez que o MPE é isento.Transitada em 

julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, 

sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, conforme 

preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16816 Nr: 507-97.2004.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Couros Andrade Ltda

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 747 de 1154



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Considerando o disposto no art. 485, § 1º do NCPC, e, ante o teor da 

certidão de fl. 72, INTIME-SE a parte requerente, na pessoa de seu 

advogado, querendo, no prazo legal, promova os atos necessários ao 

regular processamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29361 Nr: 166-27.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria Moraes Rangel Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izaias Resplandes de Souza - 

OAB:13762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Com essas considerações, DEFIRO o pedido da municipalidade e, 

DETERMINO o cancelamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) retro 

expedida, com a consequente expedição do precatório requisitório, o qual 

deverá ser encaminhado ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso.Antes, contudo, CERTIFIQUE-SE, a 

secretaria, se a RPV ainda encontra-se pendente de 

pagamento.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23692 Nr: 1011-98.2007.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Mineiros-GO, Banco 

do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Procópio de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feita tal consideração, verifica-se, por primeiro, que o requerimento de 

nulidade dos atos processuais aviado pelo executado, em que pese de 

longa data, jamais foi apreciado.Inobstante a omissão judicial neste 

sentido, há de se consignar que a pretensão requestada restou 

prejudicada, porquanto o ato expropriatório foi negativo, não gerando, 

portanto, qualquer prejuízo ao devedor. Sobreleva-se, também, que o 

causídico constituído pelo executado encontra-se regularmente 

cadastrado nos autos, recebendo, pois, todas as intimações dos atos 

processuais praticados na presente deprecata.Assim, DECLARO 

prejudicado o pedido de nulidade de fls. 129/138.Prosseguindo, tem-se 

que o deferimento do pedido por nova avaliação do imóvel penhorado 

deve ser ratificado.Com efeito, vislumbra-se da missiva que a última 

avaliação realizada ocorreu em 20 de outubro de 2015, ou seja, há mais 

de dois (02) anos, de modo a presumir a possível deterioração ou 

valorização do objeto ante o decurso temporal.Aliás, o art. 873, do novel 

Código de Processo Civil dispõe que(...).Destarte, dessume-se que o caso 

dos autos se coaduna ao disposto no inciso II do sobredito dispositivo 

legal, mormente porque o decurso do tempo é intuitivo da valorização do 

bem imóvel contristado.Posto isso, para elucidar a questão, RATIFICO o 

despacho de fls. 212 e, DETERMINO a realização de nova avaliação, 

devendo o Sr. Oficial de Justiça elaborar laudo pormenorizado sobre as 

várias características do bem que possa influenciar em seu preço, bem 

como as fontes consultadas para a avaliação.Após, INTIMEM-SE as partes 

para que se manifestem acerca da avaliação, no prazo impreterível de 

cinco (05) dias.Com a manifestação, ou havendo o decurso do prazo, 

CERTIFIQUE-SE e VOLVAM-ME os autos conclusos para análise e 

deliberação.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2900 Nr: 393-37.1999.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adnaíde César Vieira Lima, Bento do 

Nascimento Tomicha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Código: 2900

VISTO,

DEFIRO o pedido retro e, consequentemente, DETERMINO a suspensão do 

feito por 01 (um) ano.

 Por corolário, REMETAM-SE os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição.

Após, transcorrido o prazo de sobrestamento do feito, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30095 Nr: 899-90.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 899-90.2011.811.0014 (Código 30095)

VISTO,

De elementar conhecimento que o procedimento de desarquivamento dos 

autos é mister que compete à secretaria da vara, conforme disposição do 

art. 598 e ss. CNGC/MT, tanto é que assim já fora procedido.

Assim, INTIME-SE o advogado subscritor peticionante para manifestar-se 

nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução do feito ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60357 Nr: 61-16.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luzia Gomes Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Funerária São João Batista, Espólio Olga Vieira 

de Oliveira, Neif Cavalcante Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Cintra Farias - 

OAB:11002-B, Tiago Alves da Silva - OAB:18241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Cavalcante da 

Silva - OAB:MT- 3.448

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre o petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Juciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66925 Nr: 634-49.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Rodrigues dos santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradora (o) do Estado - 
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OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76831 Nr: 1876-72.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loredane Marinho Pariz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar as contestações apresentada

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Juciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64337 Nr: 811-47.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos Silva Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco B.V. Financeira S/A C.F.I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Augusto Buss - 

OAB:12.628B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A

 Certifico que procedo a intimação da partes autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a impugnação acostada nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Juciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77912 Nr: 105-25.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRA REGO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Boaventura de Paula, Rodrigo 

Boaventura de Paula, Ricardo Boavntura de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77688 Nr: 2331-37.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jason Pereira Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maiara Cristiane da Silva Rosa - 

OAB:OAB/MT 23703/O, Oscar Alves da Silva Júnior - OAB:18917/0, 

Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Certifico que procedo a intimação das partes para no prazo legal, 

apresentar as provas que pretendem produzir.

Salustiano Cândido Peeira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60790 Nr: 487-28.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rural S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Epinola - 

OAB:RO - 2.540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:/MG - 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:/MG - 63.440

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78213 Nr: 249-96.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hidroponia Hidrovida, Gaudêncio César Oliveira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi agandada para o dia 

05/07/18, às 14:00 horas, no centro judiciário de solução de conflitos - 

CEJUSC

Certifico ainda qua procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Peeira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66051 Nr: 131-28.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronilda Maria de Paula Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da autora do desarquivamento pelo 

prazo legal

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68331 Nr: 1334-25.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA GOMES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, PAULO 

FRANCISCO DOURADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Moises Marques Nóbrega - 

OAB:SP/60642, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto
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Salustiano Cândido Peeira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29774 Nr: 579-40.2011.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALBP, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ziraldo Lopes Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77631 Nr: 2296-77.2017.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Helena Alves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Inácio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73159 Nr: 75-24.2017.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaildes Pereira de Miranda, Adjair Pereira de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindberg S/A - Industria e Comércio, Lindberg 

Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Ferreira Gomes Filho - 

OAB:12118

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/O, Maiara Cristiane da Silva Rosa - OAB:OAB/MT 

23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar as contestações apresentada

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Juciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75548 Nr: 1287-80.2017.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Salviano de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1287-80.2017.811.0014 (Código 75548)

VISTO,

Considerando que o AR (ref. 23) não foi devidamente cumprido, INDEFIRO 

o pedido retro.

Deste modo, DETERMINO que seja expedida Carta Precatória para citação 

do requerido, no endereço acostado aos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 651 Nr: 102-42.1996.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casemat-Companhia de Armazéns e silos de 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nocoladelli - OAB:MT17.980A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Antônio de Almeida - 

OAB:OAB/MT 7.543, Lúcia Bezerra Pache - OAB:MT 2280, Nilo Alves 

Bezerra - OAB:2830/MT

 VISTO,

Considerando o disposto no art. 9º, do NCPC, e a fim de evitar quaisquer 

alegações de nulidades, INTIME-SE a parte exequente para, querendo, em 

cinco (05) dias, manifeste-se quanto ao pedido de fls. 461/462, 

especificamente acerca da alegação de nulidade e eventual prescrição da 

execução do título judicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27399 Nr: 1358-63.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aura Ramos Souza Ribeiro, Maria Ramos Chimene, 

Tarlei Ramos, Antonio Carlos Ramos Neto, Nilzete Ramos de Souza, Nildeia 

Ramos Gregório, Verdelina Ramos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A

 VISTO,

 Trata-se de cumprimento de sentença intentado por AUREA RAMOS 

SOUZA RIBEIRO E OUTROS, em face de CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, já qualificados nos autos.

Verifica-se que a parte executada foi intimada acerca da execução 

deflagrada e, juntou aos autos comprovante de depósito judicial para 

quitação do débito (fls. 443/444).

Intimada para manifestar, a parte credora manteve-se inerte, em que pese 

já tenha manifestado interesse no levantamento dos valores previamente 

(fls. 440 e 445/446).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Compulsando os autos, nota-se que o débito executado já encontra-se 

adimplido, de modo que a parte credora pugna pelo levantamento da monta 

depositada no processo.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do novo 

Código Processual Civil.

Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação e 

levantamento em favor do causídico da parte credora, eis que possui 

bastantes poderes para tanto (fls. 15/21), na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 16/2011-CGJ, mediante transferência para conta bancária 

indicada às fls. 440.

Após, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e cautelas de estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28282 Nr: 788-43.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Ramos de Souza, Elizabete Ramos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat, 

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT-4.062

 VISTO,

Cuida-se de cumprimento de sentença formulado por ELIZABETE RAMOS 

DE SOUZA em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos (fls. 417/420).

Desta feita, INTIME-SE o executado, na pessoa de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem 

como honorários advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar 

(CPC, art. 523, § 1º).

CONSIGNE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

(CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Por fim, considerando que a parte exequente já apresentou o memorial 

descritivo necessário (fls. 427/430), RENOVE-SE a intimação da parte 

executada para que apresente os demais documentos exigidos pela 

Serventia Extrajudicial, a fim de perfectibilizar a averbação da servidão 

administrativa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29419 Nr: 224-30.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Poxoréu - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 224-30.2011.8111.0014 (Código 29419)

VISTO,

Ante a petição de fl.104, diligencie a Senhora gestora junto a comarca de 

Primavera do Leste/MT, o valor das diligencias do oficial de justiça, nos 

termos da certidão de fl. 96-v.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 07 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2786 Nr: 309-36.1999.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trifon Kuzmin e Fevrusa Kulikava Kuzmin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Crema e Marlon 

César S.Moraes - OAB:MT-2.860-A, Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 VISTO,

Cuida-se de cumprimento de sentença formulado por MARLON CESAR 

SILVA MORAES em face de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos (fls. 359/366).

Desta feita, INTIME-SE o executado, na pessoa de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem 

como honorários advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar 

(CPC, art. 523, § 1º).

CONSIGNE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

(CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Por fim PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, 

ambos da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60449 Nr: 151-24.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celles Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.S.B.C Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:MT 21.150-A

 (...)Com a devida vênia ao banco peticionante, mas não se vislumbra dos 

autos qualquer causa a justificar tal deliberação. Explico.Em um primeiro 

momento, verifica-se que embora o antes requerido HSBC BANK BRASIL 

S/A tenha sido incorporado pelo BANCO BRADESCO S/A, este, ao 

peticionar nos autos, não informou tal ocorrência, limitando-se a juntar aos 

autos a ata sumária de assembleia extraordinária (fls. 121/154v).Todavia, 

adiante, sob a denominação de HSBC BANK BRASIL S/A o executado 

informa a juntada de garantia do juízo para posterior apresentação de 

impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 165/167).A partir de então, 

sucederam alguns equívocos nas certificações, notadamente porque às 

fls. 168 foi certificado que houve o adimplemento total da obrigação, o que 

foi novamente reiterado às fls. 172.Não obstante, em que pese esse longo 

interstício temporal, em que houve vários atos processuais praticados, 

tendo o executado tomado ciência de todos eles, nada se insurgiu quanto 

a não análise da impugnação, somente o fazendo nesta oportunidade.De 

fato, o executado comprovou o protocolo da petição correlatada, contudo, 

não efetuou o recolhimento das custas de materialização, não podendo, 

agora, alegar que não tomou conhecimento de tal ato, uma vez que é 

prática rotineira em seu cotidiano, porquanto figura em inúmeros 

processos neste juízo, além de que o próprio Sistema PEA emite o alerta 

acerca da necessidade do pagamento de tais emolumentos.Assim, em um 

juízo de retratação, MANTENHO a decisão objurgada.Por outro lado, 

interposto o recurso de apelação, INTIME-SE a parte apelada para 

apresentar contrarrazões, no prazo legal.Caso nas contrarrazões sejam 

alegadas as matérias previstas no §1º do artigo 1009 do CPC ou a apelada 

interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do CPC), intime-se o apelante 

para manifestação/contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

observadas as formalidades legais, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as homenagens deste 

juízo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28946 Nr: 1451-89.2010.811.0014

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 751 de 1154



Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônia dos Reis Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno dos Reis 

Moreira - OAB:/MT., 5.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Código 28946

DESPACHO

VISTO,

INTIME-SE as partes acerca da decisão retro.

Após, procedidas as diligencias necessárias, arquivem-se os autos com 

as baixas a anotações necessárias.

Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 04 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28664 Nr: 1170-36.2010.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Iva Cândida Varanda, Domingos Sávio 

Varanda, Candido Kubstchek da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucinda Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir Ventresqui Guedes - 

OAB:3321, Rosimeire dos Santos Silva Barcelos - OAB:18.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Dutra de Paula - 

OAB:5053-B

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75402 Nr: 1226-25.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita Silva Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poxoréu-MT, 

Poxoréu-Previ - Fundo de Previdência dos Servidores do Município

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:18249-0, Maiaria Cristina da Silva Rosa - OAB:23703-0

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar as contestações apresentada

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Juciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63212 Nr: 1386-89.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marleni Maciel de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Estadual - 

OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71223 Nr: 1152-05.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Delmira de Oliveira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar as contestações apresentada

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Juciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78979 Nr: 624-97.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Albuquerque Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cetelem S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi agandada para o dia 

02/08/18, às 14:00 horas, no centro judiciário de solução de conflitos - 

CEJUSC

Certifico ainda qua procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Peeira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63217 Nr: 1391-14.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanildes Francisca Guimarães Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76509 Nr: 1730-31.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onória Santana Bento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:/ 13431

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi agandada para o dia 

05/07/18, às 13:00 horas, no centro judiciário de solução de conflitos - 

CEJUSC

Certifico ainda qua procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Peeira Filho

Auxiloiar Judiciário
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74321 Nr: 710-05.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neci da Costa Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Peeira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63254 Nr: 1425-86.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdete Xavier De Piêtro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Juciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72606 Nr: 1932-42.2016.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itala kassia Alves Rocha - 

OAB:19.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar as contestações apresentada

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Juciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72940 Nr: 2132-49.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

para apresentar as contrarrazões ao recurso interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78980 Nr: 625-82.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Albuquerque Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi agandada para o dia 

02/08/18, às 13:30 horas, no centro judiciário de solução de conflitos - 

CEJUSC

Certifico ainda qua procedo a remessa dos autos ao setor de expedição 

de documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Peeira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63204 Nr: 1378-15.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melquíades Pacheco dos Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75207 Nr: 1156-08.2017.811.0014

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soelene Rodrigues Soares Borges, Sueleide Rodrigues 

Soares dos Santos, José Nilton Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Policarpo Soares, Elena 

Rodrigues Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi agaendada para o 

dia 24/05/2018, às 14:00 horas, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - CEJUSC

Certifico ainda que procedo a remessa dos autos a setor de expedição de 

documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66418 Nr: 339-12.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuvany Veriano Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiloiar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77625 Nr: 2292-40.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DENISVALDO APARECIDO BULHÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kamilla Gomes Bulhões

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denisvaldo Aparecido Bulhões 

- OAB:23863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo 

requerente, pois não vislumbro a falta de condições financeiras para arcar 

com as custas do processo, sem o comprometimento de seu próprio 

sustento e de sua família.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu – MT, 09 de maio de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77942 Nr: 119-09.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Genito Florentino de Araújo, Sônia Maria 

Ferreira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 VISTO,

Considerando que este juízo somente tomou conhecimento da interposição 

de recurso de agravo de instrumento diante da solicitação de informações 

pelo Desembargador Relator, DEIXO de realizar o juízo de retratação.

No mais, considerando a decisão proferida pelo juízo ad quem, a qual não 

concedeu o efeito suspensivo pretendido, PROMOVA-SE, a secretaria, os 

atos necessários ao regular processamento do feito.

Por fim, REMETAM-SE, a assessoria do juízo, as informações prestadas, 

via Malote Digital.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76057 Nr: 1516-40.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR CLAUDINA DA SILVA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento do 

requerimento administrativo, qual seja 19.06.2017. Sobre as parcelas 

vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da 

citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo após ser 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 

2º do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder a 

remessa necessária dos autos a Instância Superior. Saem os presentes 

intimados da sentença proferida. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75986 Nr: 1496-49.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento do 

requerimento administrativo, qual seja 14.02.2017. Sobre as parcelas 

vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da 

citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo após ser 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 

2º do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder a 

remessa necessária dos autos a Instância Superior. Saem os presentes 

intimados da sentença proferida. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77267 Nr: 2114-91.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 

conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento do 

Requerimento administrativo, qual seja 10.07.2014. Sobre as parcelas 

vencidas deverão incidir juros moratórios de 0,5% ao mês a partir da 

citação, bem como correção monetária pelo índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até a data de 25.03.2015, devendo após ser 

corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos 

honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das 

prestações vencidas até o momento da prolação da sentença, conforme 

entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 

2º do CPC/2015, limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Tendo em vista o valor da causa deixo de proceder a 

remessa necessária dos autos a Instância Superior. Saem os presentes 

intimados da sentença proferida. Cumpra-se, expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75985 Nr: 1495-64.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando o réu a 
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conceder a parte autora o benefício previdenciário de APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE, nos termos do artigo 143 da Lei 8.213/91, no valor de 

um salário mínimo por mês, devido a partir da data do indeferimento 

administrativo. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros 

moratórios de 0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção 

monetária pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a 

data de 25.03.2015, devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Explicito que os cálculos devem 

estar de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Em razão 

do princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas 

até o momento da prolação da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, e art. 85 § 2º do CPC/2015, 

limitados, sempre, ao valor constante na sentença, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de previdência social. Tendo em 

vista o valor da causa deixo de proceder a remessa necessária dos autos 

a Instância Superior. Saem os presentes intimados da sentença proferida. 

Saem os presentes intimados da sentença proferida. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79241 Nr: 727-07.2018.811.0014

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdPdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FD, PD, JFDdS, FTdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Costa Teixeira de 

Oliveira - OAB:OAB/MT 21.274, Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Código: 79241

DESPACHO

VISTO,

 Às fls. 155/156 foi protocolado Ofício n. 207/2018, pela Autoridade 

Policial, Dr. Caio Fernando Alvares de Albuquerque, onde apresenta cópia 

da Portaria nº 10/2018, da Diretoria Geral da PJC/MT, via da qual foi 

designado para que dê continuidade nas investigações relativas ao 

Inquérito Policial nº 054/2018/DPCP/MT.

Ademais, pugna a referida Autoridade Policial pela permanência de todos 

os investigados na cidade de Primavera do Leste/MT, pelo menos até 

sexta-feira próxima (12/05/2018), sob a custódia da Cadeia Pública, 

notadamente para se aclarar a verdade dos fatos.

Pois bem.

Considerando ter havido a avocação dos autos de Inquérito Policial nº 

054/2018/DPCP/MT à Gerência de Combate ao Crime Organizado, através 

da Portaria nº 10/2018, julgo crível o requerimento formulado pela 

Autoridade Policial ora atuante nas investigações.

Com efeito, é sabido que a Cadeia Pública de Primavera do Leste/MT é 

local destinado exclusivamente para pessoas do sexo masculino, não 

podendo as indiciadas Josane e Fernanda permanecerem lá até o dia 

12/05/2018, conforme preceitos legais da Lei de Execução Penal e do 

Código de Processo Penal.

Deste modo, DEFIRO a permanência dos indiciados Fábio e Fabricio na 

Cadeia Pública, até porque o pedido de permanência deles naquela 

unidade já foi autorizado por este Juízo, aguardando-se apenas a 

anuência daquele Juízo.

INDEFIRO a permanência das indicadas Josane e Fernanda na Cadeia 

Pública, sem prejuízo de eventual autorização para remanejamento delas a 

outro local apropriado, como Cadeia Pública, batalhão da polícia e outros 

caso houver.

OFICIE-SE a Autoridade Policial cientificando-a.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 08 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64648 Nr: 1022-83.2014.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagno Carvalho de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1022-83.2014.811.0014 (Código 64648)

 VISTO,

 Considerando que a parte autora declinou não possuir mais interesse no 

prosseguimento desta ação, requerendo, pois, a homologação de sua 

desistência e, consequentemente, a extinção do feito sem resolução de 

mérito (ref.: 45), DETERMINO a intimação do requerido, para que, no prazo 

legal, manifestem sua concordância com o pedido declinado, nos termos 

do art. 485, § 4º, do NCPC, sob pena de seu silêncio ser interpretado como 

aquiescência ao acolhimento do pleito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76550 Nr: 1748-52.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wemerson Sousa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Mini e Pequenos Produtores 

Rurais de Poxoréu - Associação Bela Vista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO DALLOCA DE PAULA - 

OAB:20075/O, Sandro Roberto Almeida - OAB:7619-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1748-52.2017.811.0014 (Código 76550)

 VISTO,

 Considerando que a parte autora declinou não possuir mais interesse no 

prosseguimento desta ação, requerendo, pois, a homologação de sua 

desistência e, consequentemente, a extinção do feito sem resolução de 

mérito (ref.: 45), DETERMINO a intimação do requerido, para que, no prazo 

legal, manifestem sua concordância com o pedido declinado, nos termos 

do art. 485, § 4º, do NCPC, sob pena de seu silêncio ser interpretado como 

aquiescência ao acolhimento do pleito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75120 Nr: 1118-93.2017.811.0014

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido de tutela antecipada (art. 273 do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 75120

DESPACHO

VISTO,

INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60068 Nr: 1294-82.2011.811.0014

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagno Carvalho de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sudameris Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Epinola - 

OAB:RO - 2.540, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marco André Honda Flores - 
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OAB:MT/ 9708-A

 Código: 60068

VISTO,

Considerando que do protocolo da petição retro, até a presente data, já 

decorreu o prazo pugnado, INDEFIRO o pedido para a dilação de prazo.

Deste modo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78456 Nr: 370-27.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onice Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

De início, RECEBO a emenda à exordial.

Prosseguindo, da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos 

os requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como 

foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Uma vez que no caso dos autos não se admite a autocomposição (NCPC 

art. 334, §4º), CITE-SE o réu, mediante a remessa dos autos, consoante 

preceitua o art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.

Observe-se o disposto no art. 347, (referente a colocação de tarjas) da 

CNGC/MT, se necessário.

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte requerente 

nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77100 Nr: 2008-32.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Rabelo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por corolário, 

declaro EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil de 2015. Isento de 

custas e honorários advocatícios, em face ao benefício da justiça gratuita. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino que sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76910 Nr: 1904-40.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatan Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo José Canevazzi da 

Silva - OAB:OAB/MT 23.244

 Não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de maio de 2018, às 

13h00min (MT).Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa e 

acusação, devendo constar no mandado, dia, hora e local.Cite-se o 

acusado.Depreque-se a oitiva das testemunhas residentes em outros 

municípios, exceto as contiguas.Oficie-se a Autoridade Policial solicitando 

a laudo pericial definitivo da droga apreendida, caso ainda não conste nos 

autos.Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se.Poxoréu – 

MT, 08 de maio de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27375 Nr: 1333-50.2009.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poxoréu - Previ, Luis Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Processo nº. 1333-50.2009.811.0014 (Cód. 27375)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada por 

POXORÉU-PREVI devidamente representado por seu Diretor Executivo 

LUIZ CARLOS FERREIRA, em face de LUCAS ALVES LIMA, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que, a parte requerente foi devidamente intimada, porém, 

quedou-se inerte. (ref. 198/199).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que o requerente 

demonstrou, claramente o abandono da causa, traduzindo-se em seu 

desinteresse no prosseguimento do feito.

Sobre o assunto a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery:

 “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário 

o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor 

deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. 

Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo 

não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação 

pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, artigo 267, § 1º)” 

(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2ª 

ed., p. 670).

 Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte autora para 

com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que dispõe o 

art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66735 Nr: 526-20.2015.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRSeS, JEBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivia Maria Lima Rodrigues - 

OAB:OAB/MT 22.248

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl. 53 procedo a intimação 

das partes para no prazo legal, manifestarem-se sobre os cálculos 

acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho
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Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60886 Nr: 582-58.2012.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Badi Farah, Nadir Amaral Farah

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Farah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Torbay Gorayeb - 

OAB:6351/MT, Fernando Torbay Gorayeb - OAB:7361/MT, Rafael 

Rodrigues Ramos - OAB:OAB/MT 17730

 (...) Razão assiste ao executado. Explico.Com efeito, em um perfunctório 

compulsar do caderno processual verifica-se que os cálculos atualizados 

pela contadoria judicial estão equivocados, porquanto apontam que a 

quantia certa exigida pelos credores é sobremaneira maior que aquela 

realmente fixada quando da prolação do édito condenatório.Evidencia-se, 

ademais, que todo o procedimento de execução judicial foi promovido pelo 

juízo, máxime porque os exequentes não apresentaram, em momento 

algum, cálculos de atualização, malgrado tal mister fosse de sua 

incumbência.De fato, o juízo pode praticar atos de impulso a fim de 

promover o regular processamento do feito. No entanto, não se admite que 

as partes, a bel-prazer, utilizem-se da serventia judiciária para satisfazer 

suas pretensões, que, na espécie, cinge-se à compensação da verba 

sucumbenciária.Com essas considerações, TORNO SEM EFEITO o 

memorial de cálculos confeccionado pela contadoria judicial às fls. 374. 

Por conseguinte, haja vista que a apresentação dos cálculos atualizados 

de execução é ônus da parte exequente, DETERMINO seja essa intimada 

para, querendo, promova o andamento do cumprimento de sentença, em 

cinco (05) dias, caso em que deverá apresentar cálculos de atualização 

da dívida, sob pena de extinção e arquivamento.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68490 Nr: 1423-48.2015.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPdS, DPdEdMG, KdSPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jennyfer Ferreira 

Bathemarque - OAB:MT/23259/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 De fato, a partir da justificativa declinada pela Psicóloga Ana Kelly, 

verifica-se que essa não compõe a equipe multidisciplinar deste juízo, mas 

sim a equipe do Programa Bem Viver, voltada para a promoção da saúde 

do servidor, de abrangência estritamente administrativa, de modo que não 

possui qualquer ingerência nas questões judiciais.Daí porque não se 

mostra plausível que a referida Psicóloga assuma o múnus que lhe foi 

atribuído, sobretudo porque não lhe é ofertada qualquer contraprestação 

para o desempenho de tal mister.Não obstante, as visitas em relação à 

menor que a requerida Marly faz jus não podem deixar de ser realizadas, 

mesmo porque constituem direitos da própria infante, sendo salutar a 

convivência entre genitora e filha para o desenvolvimento saudável 

desta.Contudo, diante da dificuldade de interação social apresentada pela 

requerida, o que impõe demasiada dificuldade na efetivação das visitas, 

por medida de cautela, DETERMINO seja o advogado da ré intimado para 

que, no prazo de cinco (05) dias, indique nos autos qualquer pessoa 

idônea que se comprometa a atuar como facilitadora das visitas, nos 

termos fixados no termos de audiência de fls. 162/164.Ciência ao 

parquet.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70728 Nr: 875-86.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSVdA, OASV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 875-86.2016.811.0014 (Código 70728)

 VISTO,

Trata-se de execução de alimentos intentada por G.S.D.A, neste ato 

representados pela genitora ORMI ALVES SANTANA, em face de 

REGINALDO VITURINO DE ABREU, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 60/61, consta o resultado infrutífero da penhora via Bacen-Jud, 

realizado nas contas do executado.

Às fls. 63/64, a parte exequente requer sejam feitas buscas nos sistemas 

RENAJUD e INFOJUD, bem como seja disponibilizada a última declaração 

de imposto de renda do executado, ante a não localização de bens pelo 

exequente.

Pois bem.

I – DAS PESQUISAS VIA RENAJUD E INFOJUD.

Todavia, exsurge-se dos autos que o exequente não juntou qualquer 

documento que ateste que tenha diligenciado previamente com vistas a 

localizar bens passíveis de penhora em nome da parte executado, ante a 

possibilidade de diligencias junto ao DETRAN e demais órgãos, tal qual o 

Cartório de Registro de Imóveis.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, INDEFIRO o 

pedido de buscas junto aos sistemas Renajud e Infojud.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu– MT, 07 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60553 Nr: 252-61.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maia Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Eudson Rosa da Silva - OAB:14165

 Pelo exposto, CONHEÇO dos declaratórios, contudo, NEGO-LHES 

PROVIMENTO, motivo pelo qual MANTENHO incólume a decisão 

objurgada.No mais, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para o pagamento 

voluntário da obrigação executada e, após, INTIME-SE o exequente para, 

no prazo legal, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26769 Nr: 738-51.2009.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aura Ramos Souza Ribeiro, Maria Ramos 

Chimene, Tarlei Ramos, Antonio Carlos Ramos Neto, Nilzete Ramos de 

Souza, Nildeia Ramos Gregório, Verdelina Ramos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT-4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 VISTO,

CUMPRA-SE na forma determinada às fls. 413.

No mais, uma vez que o processo já foi sentenciado, RETIRE-SE, da capa 

dos autos, os adesivos referentes à Meta 2 do CNJ.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60547 Nr: 246-54.2012.811.0014

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maia Medeiros
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Pereira Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 VISTO,

 CUMPRA-SE na forma determinada às fls. 98.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75819 Nr: 1424-62.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Bortolotte Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Borges Moura Cabral - 

OAB:6755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, por inadequação da via eleita.Por conseguinte, 

CONDENO o requerente ao pagamento das custas processuais. 

Entretanto, DEIXO de condená-lo em honorários advocatícios, uma vez que 

não houve angularização processual.Transitada em julgado, AGUARDE-SE 

a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO 

sejam os autos remetidos ao arquivo, com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71981 Nr: 1576-47.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Maria Sanches Lopes Rocha, Roberto 

Ramos de Souza Junior Administração de Cobrança -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO RAMOS DE SOUZA JUNIOR 

ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA -ME, CNPJ: 15632901000173. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A presente ação civil de responsabilidade por ato de 

improbidade administrativa cumulada com obrigação de reparação do dano 

tem o fito de obter a condenação dos agentes demandados (pessoas 

físicas e jurídica), naquilo que a eles for pertinente, nas sanções civis e 

políticas previstas na lei de regência, com a obtenção, inclusive, da 

integral reparação do dano material decorrente da transferência ilegal de 

valores, pela prática de ato de improbidade consistente na violação dos 

princípios da eficiência e moralidade administrativa, acarretando a 

transferência de significativo valor das contas municipais para conta de 

particular, causando inegável prejuízo ao erário. Outrossim, intenta-se, 

ainda, com a presente ação, provar que no caso do pagamento de valores 

à empresa requerida, houve afronta aos princípios da legalidade, 

eficiência e moralidade administrativa, norteadores de toda a atividade 

pública. Findo, é a presente para também obter a reparação de dano 

causado ao patrimônio público, decorrente do pagamento indevido à 

pessoa jurídica requerida com dinheiro público, com flagrante 

locupletamento da empresa contemplada em razão da incúria da gestora 

em administrar o dinheiro público.

Despacho/Decisão: VISTO,Sem prejuízo da decretação dos efeitos da 

revelia da corré, DEFIRO o pedido ministerial de fls. 118 e DETERMINO a 

citação por edital do requerido ROBERTO RAMOS DE SOUZA JÚNIOR 

ADMINISTRAÇÃO DE COBRANÇA – ME, com prazo dilatório de 30 (trinta) 

dias.Em transcorrendo in albis o prazo da citação e permanecendo o 

requerido sem se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, NOMEIO para atuar como curadora especial do supracitado 

demandado a advogada Flávia Venceslau Gomes, OAB/MT 16.843, 

devendo esse ser intimada para, em cinco (05) dias, declinar nos autos se 

aceita a honrosa nomeação, caso em que o prazo para a providência 

necessária começará a fluir.Em caso de aceite, ARBITRO, desde já, 

honorários advocatícios na monta de 08 URH em favor da causídica 

nomeada, nos termos da Tabela de Honorários da OAB/MT.Após, 

apresentada a defesa, PROMOVAM-SE os atos necessários ao regular 

processamento do feito, observado o teor da Portaria nº 01/2017-DF desta 

comarca.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 08 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26678 Nr: 651-95.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grooso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticínio Poxoréo Ltda., Mauro Alves da Silva, 

Lauro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Sérgio Ferreira Mendes - 

OAB:8.909, Magno José da Silva

Magno José da Silva - OAB:MT 9246-E, Max Magno Ferreira 

Mendes - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Lorena Araújo Vieira - 

OAB:/MT -24275/0

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURO ALVES DA SILVA, Cpf: 

60167882872, Filiação: Doralice Aleixo da Silva, data de nascimento: 

08/01/1954, brasileiro(a), Telefone 9497-4077 e atualmente em local 

incerto e não sabido LAURO ALVES DA SILVA, Cpf: 96053526800, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/06/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROOSO em face de LATICÍNIO POXORÉO LTDA., MAURO ALVES DA 

SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA nº 1682 inscrita em 05/11/2207 e CDA nº 0934 inscrita 09/05/2003, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2007/1682.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$6.461,55

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26261 Nr: 237-97.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Francisco de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Mendes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ILDO MENDES DE SOUZA, Cpf: 

56795777120, Rg: 836.453, Filiação: Carolino Mendes de Souza e Isabel 

Jesus Souza, data de nascimento: 09/08/1946, brasileiro(a), natural de Rio 

de Contas-BA, casado(a), agente de fiscalização e arrecadação mt.. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: DOS FATOS A Exequente figura no pólo ativo da ação 

supramencionada, sendo a ação julgada procedente condenando a 

Executada ao pagamento da indenização à parte autora no valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) o qual deverá incidir juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso e correção monetária da data do arbitramento. 

Condenou ainda a Executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocaticios que se 

fixou R$ 2.000,00 (dois mil reais), em consonância com o artigo 85, 

parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. de 2017, com transito em 

julgado conforme certidão de fls. 278, contudo, conforme pode-se 

observar até a presente data nada fora pago ao Exeqüente, o que impõem 

a aplicação da multa do art. 523 do CPC. Ainda, como dispõe o artigo 523 

do CPC, temos que: "caso o devedor condenado ao pagamento de quantia 

certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) 

dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 

10% (dez por cento). . .". Assim sendo, tendo em vista que a r. sentença 

foi proferida na data de 28 de abril de 2017, e até a presente data nada 

fora pago ao Exeqüente, temos que a importância devida pela Executada 

deve ser acrescida da multa prevista no art. 523 do CPC. O perito 

contador deste fórum após a correção determinada apurou o importe de 

R$ 31.804,92 (trinta e um mil oitocentos e quatro reais e noventa e dois 

centavos), valor corrigido até a data de 03 de agosto de 2017, conforme 

memória de cálculo discriminada juntada as fls. 279, e em cumprimento ao 

artigo 614, inciso II do CPC. Desta forma, não há outro caminho senão a 

propositura do presente requerimento de cumprimento da r. sentença, 

para compelir a Executada a saldar integralmente o débito em aberto.

Despacho/Decisão: Processo nº: 237-97.2009.811.0014 (Código 

26261)Vistos em correição. Inicialmente, determino que a Sra. Gestora 

Judiciária proceda a conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença.Cite-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizando, 

sob pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e 

de imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.Em caso de 

não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos 

do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar o 

executados imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 

273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante 

legal, ou pessoalmente.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, 

com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 01 de dezembro de 2017.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 08 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66418 Nr: 339-12.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuvany Veriano Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 66418 Nr: 339-12.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuvany Veriano Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradora (o) do Estado - 

OAB:

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Neuvany 

Veriano Martins em face do Estado de Mato Grosso.JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Sem custas processuais e honorários 

advocatícios em razão do deferimento dos benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Poxoréu (MT), 08 de junho de 2016. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-98.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LEONCIO VIEIRA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010052-98.2017.8.11.0014; Valor causa: R$ 36.833,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LEONCIO VIEIRA DA SILVA FILHO Parte Ré: REQUERIDO: MORRO DA 

MESA CONCESSIONARIA S/A. VISTO, Considerando a possibilidade de 

efeitos infringentes aos embargos de declaração, intime-se a parte 

requerida para, querendo, manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias. Com 

a manifestação retornem conclusos para deliberação. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 04 de maio de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-59.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADENI LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010182-59.2015.8.11.0014; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADENI LUIZ DOS SANTOS, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

POXOREO VISTO, Considerando que no ID n.º 11750475, houve a 

devolução dos valores repassados na quantia de R$ 516,24 (quinhentos e 

dezesseis reais e vinte e quatro centavos), EXPEÇA-SE o respectivo 

alvará para levantamento da quantia remanescente depositada nestes 

autos, diretamente na conta indicada pelo promovido, no ID n. 12777837. 
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Após, cumpridas todas as deliberações, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu-MT, 3 de maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-38.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY RODRIGO COSTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010207-38.2016.8.11.0014; Valor causa: R$ 17.600,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDNEY RODRIGO COSTA DE SOUZA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTO, Considerando o cumprimento da 

condenação imposta, conforme ID n.º 12707642, EXPEÇA-SE o respectivo 

alvará para levantamento da quantia depositada nestes autos, diretamente 

na conta indicada pelo promovente, no ID n. 12918674. Após, cumpridas 

todas as deliberações, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu-MT, 03 de maio 

de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010036-81.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENA MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010036-81.2016.8.11.0014; Valor causa: R$ 30.620,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

SIRLENA MIRANDA Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO, Devidamente cumprida a 

condenação, EXPEÇA-SE o respectivo alvará para levantamento da 

quantia depositada nestes autos diretamente à conta do patrono da parte 

requerente indicado no ID n.º 12951539, eis que o próprio possui poderes 

para tal mister, consoante se infere da procuração que instrui a inicial. 

Após, cumpridas tal deliberação, ao arquivo com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu-MT, 04 

de maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010063-35.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENCIA VALEJO DA CHAGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MAURO LEITE (EXECUTADO)

LUCAS ALVES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010063-35.2014.8.11.0014; Valor causa: R$ 2.193,44; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[COMPROMISSO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: LAURENCIA VALEJO DA CHAGA 

Parte Ré: EXECUTADO: JOAO MAURO LEITE, LUCAS ALVES LIMA VISTO, 

Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença intentado por 

LAURÊNCIA VALEJO CHAGA em face de LUCAS ALVES LIMA, todos 

devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para que 

cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Proceda-se a 

secretária a atualização do débito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, 10 de maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000008-42.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR DALBERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000008-42.2017.8.11.0014; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ORLANDO 

CESAR DALBERTO Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO, Trata-se de requerimento de 

cumprimento de sentença intentado por ORLANDO CESAR DALBERTO em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para 

que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida 

que o descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 04 de maio de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-09.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EVANICE RODRIGUES (REQUERIDO)

RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DIRCEU PENTEADO (TERCEIRO INTERESSADO)

SEBASTIAO CONCEICAO ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010067-09.2013.8.11.0014. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUIZ PEREIRA PINTO Parte Ré: REQUERIDO: MARIA 

EVANICE RODRIGUES, RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO VISTO, De 

início, ante a informação de falecimento do executado, conforme certidão 

acostada no ID. 12551360, DEFIRO a substituição processual, devendo a 

capa dos autos ser retificada para constar o ESPÓLIO DE RAFAEL 

RODRIGUES ALVES NETO como réu da ação. INTIME-SE o exequente para 

informa se houve o cumprimento da obrigação de fazer, conforme 

mencionado no ID 12551342. Em caso de não cumprimento da obrigação 

de fazer, apresente a respectiva planilha de cálculos, onde deverá 

constar como termo inicial da astreinte o 31º (trigésimo primeiro) dia após 

o trânsito em julgado da sentença, devendo a multa ser atualizada com 

juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão e correção 

monetária a partir da data que iniciou o descumprimento. Cumpra-se, 
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expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 08 de maio de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010193-88.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PAZ FERREIRA MOURA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010193-88.2015.8.11.0014; Valor causa: R$ 12.689,30; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[ESPÉCIES DE CONTRATOS]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SHIRLEI BATEMARQUE 

PEREIRA Parte Ré: EXECUTADO: MARIA DA PAZ FERREIRA MOURA 

RODRIGUES VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento de 

sentença intentado por SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA em face de 

MARIA DA PAZ FERREIRA MOURA RODRIGUES, todos devidamente 

qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. POXORÉU – MT, 10 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010192-69.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIRDES GOMES RABELO (EXEQUENTE)

VALDINEIA GOMES RABELO (EXEQUENTE)

ANGELA CRISTINA GOMES RABELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI OAB - MT0015651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FRAGA NEVES (EXECUTADO)

ADRIANO SILVEIRA NEVES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JULIA SOFIA RABELO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

EDMAR DE JESUS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010192-69.2016.8.11.0014; Valor causa: R$ 16.709,41; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E DO TRABALHO, LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ALAIRDES GOMES 

RABELO, ANGELA CRISTINA GOMES RABELO, VALDINEIA GOMES 

RABELO Parte Ré: EXECUTADO: MARIA FRAGA NEVES, ADRIANO 

SILVEIRA NEVES VISTO, Considerando a certidão positiva do oficial de 

justiça juntada no evento id 12589401, INTIMEM-SE os exequentes para 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o que entenderem de 

direito. Cumpra-se expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 25 de abril de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010160-64.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURANDIR VENTRESQUI GUEDES OAB - MT0003321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREO (EXECUTADO)

JANE MARIA SANCHES LOPES ROCHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN XAVIER SOARES OAB - MT0018249A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010160-64.2016.8.11.0014; Valor causa: R$ 48.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: LENA GLORIA VARANDA VENTRESQUI GUEDES 

Parte Ré: EXECUTADO: JANE MARIA SANCHES LOPES ROCHA, MUNICIPIO 

DE POXOREO VISTO, Considerando a concordância do munícipio 

executado, informando que não possui interesse em opor Embargos a 

presente execução, desde que seja expedido o Ofício Requisitório em 

benefício do Exequente nos limites definidos pela Lei Municipal n.º 

1.365/2010, com a renúncia ao saldo que supere o valor correspondente a 

5.645,80 (cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta 

centavos). Por conseguinte, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de Pequeno 

Valor (RPV), observando as formalidades legais, e instruindo-o com os 

documentos necessários, encaminhando, em seguida, ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Poxoréu – MT, 25 de abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010309-94.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE RIBEIRO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010309-94.2015.8.11.0014; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ELIENE RIBEIRO CAMPOS Parte Ré: 

REQUERIDO: OI S/A VISTO, INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos 

autos a este Juizado Especial Cível. Após, decorrido o prazo de 15 

(quinze) dias sem manifestação, certifique-se, remetendo-se, em seguida, 

os autos AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 26 de abril de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-36.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010007-36.2013.8.11.0014; Valor causa: R$ 13.560,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTO, Ante a informação 

prestada pela Caixa Econômica Federal no ID 12759558, intime-se o 

executado para, no prazo 05 (cinco) dias, requerer o que entender lhe 

seja de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 26 de abril de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010029-26.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:
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EDMARCIO NERES DA SILVA (EXEQUENTE)

EDILIO NERES DA SILVA (EXEQUENTE)

E N DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNA DANIELA JUPPA GRANEMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OILSON AMORIM DOS REIS OAB - MT0007035A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN XAVIER SOARES OAB - MT0018249A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010029-26.2015.8.11.0014; Valor causa: R$ 26.278,38; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INADIMPLEMENTO]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: EDILIO NERES DA SILVA, 

EDMARCIO NERES DA SILVA, E N DA SILVA & CIA LTDA - ME, BRUNA 

DANIELA JUPPA GRANEMANN Parte Ré: EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

POXOREO VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença intentado por EN 

DA SILVA & CIA LTDA, em face do MUNICIPIO DE POXORÉU - MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Intime-se a fazenda pública na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 534 do Código de 

Processo Civil. Caso a fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, expeça-se o 

precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 26 de abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010078-33.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SCAPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M R B RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010078-33.2016.8.11.0014; Valor causa: R$ 3.300,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[CHEQUE]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: VALDIR SCAPIN Parte Ré: 

EXECUTADO: M R B RODRIGUES - ME VISTO, Intime-se o exequente para 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, requerendo o que entender 

lhe seja de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos 

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 27 de 

abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-26.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000065-26.2018.8.11.0014; Valor causa: R$ 4.537,89; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ESPÉCIES 

DE TÍTULOS DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ALVARO CARVALHO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Ante a petição de ID n.º 12939165, 

Intime-se o exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Após voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 27 de 

abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-54.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO FERNANDES CATALA NETO (REQUERENTE)

OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA MARQUES GOULART (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010042-54.2017.8.11.0014; Valor causa: R$ 1.727,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS 

DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ADOLFO 

FERNANDES CATALA NETO, OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: MARIA APARECIDA MARQUES 

GOULART VISTO, Considerando a certidão retro, a parte exequente 

pugnou pela suspensão do feito por 30 (trinta) dias, para a localização do 

novo endereço da executada. Destarte, não havendo qualquer causa que 

obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o sobrestamento do feito, 

na forma requerida, pelo período de 30 (trinta) dias. Após o transcurso 

temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao regular processamento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 27 de abril de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010042-88.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN BRAGA VAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010042-88.2016.8.11.0014; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: GEOVAN BRAGA VAZ Parte Ré: EXECUTADO: VIA VAREJO 

S/A VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença 

intentado por GEOVAN BRAGA VAZ, em face de VIA VAREJO S/A, 

devidamente qualificados nos autos. Todavia, em que pese constar os 

pedidos de constrição e expropriação de bens elaborados pelo exequente 

para a garantia do seu crédito o mesmo não instruiu seu pedido com a 

planilha dos valores devidos, com a incidência da multa, de modo que não 

é possível a deflagração da fase executória no presente feito. Deste 

modo, INTIME-SE a parte exequente para querendo, no prazo legal, 

apresente os cálculos atualizados do débito. Após, com ou sem a 

apresentação, CERTIFIQUE-SE, fazendo-se, em seguida, os autos 

CONCLUSOS, para análise e deliberação pertinente. Desde já defiro o 

pedido de expedição da parte incontroversa na conta informada pela parte 

exequente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Poxoréu – 

MT, 10 de maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010033-29.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTO LOPES CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ OAB - MT0013239S-A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010033-29.2016.8.11.0014; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: WELLINTO LOPES CORREIA 

Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento de 

sentença intentado por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A em face de WELLINTO LOPES CORREIA, todos devidamente 

qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 02 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000146-09.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (EXEQUENTE)

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL CANDIDO DA SILVA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000146-09.2017.8.11.0014; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[TÍTULOS DE CRÉDITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - 

ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS Parte Ré: EXECUTADO: 

GABRIEL CANDIDO DA SILVA AMORIM VISTO, Trata-se de requerimento 

de cumprimento de sentença intentado por A DE SOUZA DIAS E DIAS 

LTDA, representada pela sócia proprietária CRISTIANE BARBOSA DE 

OLIVEIRA DIAS em face de GABRIEL CANDIDO DA SILVA AMORIM, todos 

devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para que 

cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 04 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000076-89.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000076-89.2017.8.11.0014; Valor causa: R$ 36.550,79; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CAPACIDADE 

PROCESSUAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: MORRO DA 

MESA CONCESSIONARIA S/A. VISTO, Trata-se de requerimento de 

cumprimento de sentença intentado por AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS 

em face de MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 04 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010025-52.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO RODRIGUES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT0016689A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010025-52.2016.8.11.0014; Valor causa: R$ 25.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ANACLETO RODRIGUES BARBOSA Parte Ré: EXECUTADO: 

OI S.A VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença 

intentado por ANACLETO RODRIGUES BARBOSA em face de OI S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para 

que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida 

que o descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 04 de maio de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-46.2012.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDO JOAQUIM DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010125-46.2012.8.11.0014; Valor causa: R$ 3.370,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ZILDO JOAQUIM DA ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL S/A VISTO, Considerando a certidão de ID 13028758, Intime-se 

o promovido, para requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Após o transcurso temporal, sem manifestação, arquivem-se os autos, 

com as baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu 

– MT, 04 de maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-71.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ENIDE GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

ROSEMAR PINTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000116-71.2017.8.11.0014; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 
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ENIDE GONCALVES PEREIRA, ROSEMAR PINTO DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Intime-se a parte autora 

para, querendo, no prazo legal, apresente a devida impugnação. Após, 

com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à Juíza Leiga para a 

prolação de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

04 de maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010199-61.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010199-61.2016.8.11.0014; Valor causa: R$ 630,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL, 

COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: JOSE LOPES DE ARAUJO Parte Ré: EXECUTADO: OI MOVEL 

S.A VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença 

intentado por JOSE LOPES DE ARAÚJO em face de OI MÓVEL S.A, todos 

devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para que 

cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 04 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75025 Nr: 1064-30.2017.811.0014

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Kelton Wender Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1064-30.2017.811.0014 Código: 75025

DESPACHO

VISTO,

 Certifique-se o trânsito em julgado da sentença retro e arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 09 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-52.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE FONSECA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000018-52.2018.8.11.0014; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DORALICE FONSECA RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

VISTO, Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, 

opostos por TELEFONICA BRASIL S/A, contra a sentença retro prolatada, 

alegando a ocorrência de omissão no respectivo decisum. Os embargos 

foram opostos tempestivamente. É o relato do necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou 

omisso, porventura existente na decisão em sentido amplo. É certo que 

não é dado à parte interpor embargos de declaração tão somente para se 

insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção de rediscutir 

tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já decidiu o 

que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise. Ainda 

assim, os declaratórios opostos cingem-se à matéria sobejamente 

analisada por ocasião da prolação da sentença, a saber: a condenação 

da requerida em indenização por danos morais. Verifica-se, portanto, a 

inexistência dos citados vícios na sentença atacada, motivo pelo qual os 

presentes embargos merecem total rejeição, devendo a parte embargante, 

caso queira, obter modificação do decisum por meio de outra via, que não 

a ora intentada. Assim, NEGO PROVIMENTO, em sua totalidade, aos 

presentes embargos declaratórios. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

procedam-se às deliberações de praxe. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 04 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-59.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

1000218-59.2018.8.11.0014; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ELTON SILVA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

VISTO, Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida c/c pedido 

de reparação por dano moral e pedido de tutela antecipada, ajuizada por 

ELTON SILVA FERREIRA em desfavor de VIVO S/A, ambos já devidamente 

qualificados. Argumenta a parte autora, em síntese, que ao tentar realizar 

compras no crediário, fora surpreendida ao ser informada que existia 

anotação de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste contexto, 

pugna pela concessão da tutela de evidência para que a requerida 

proceda com a exclusão do seu nome do rol de mal pagadores. Requer 

ainda a inversão do ônus da prova, a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita e a procedência da ação. Pois bem. De elementar conhecimento 

que a tutela da evidência é mais uma das inovações introduzidas no 

ordenamento jurídico pátrio pelo novo Código Processual Civil, 

encontrando disciplina no art. 311, do mencionado codex. Da exegese do 

referido dispositivo legal, extrai-se que a tutela da evidência surgiu da 

necessidade de conferir maior efetividade e celeridade à prestação 

jurisdicional. Nesta hipótese, a parte postulante deve demonstrar, 

independentemente da urgência, a evidência do direito invocado, ou, 

ainda, as manobras protelatórias realizadas pela parte adversa com o 

intuito de posterga-lo. Com essas considerações, e após minuciosa 

análise do feito, verifica-se que o caso dos autos não comporta a 

concessão da tutela da evidência na forma vindicada. Isto porque, o direito 

invocado pela parte autora não é extreme de dúvidas, devendo ser 

oportunizado o contraditório à parte demandada para, somente então, 

evidenciar a veracidade dos fatos narrados na exordial. Sendo assim, não 

há como, pelo menos neste momento processual, aferir a evidência do 

direito pleiteado pela parte requerente, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 764 de 1154



pleiteada. DEFIRO, por outro lado, a inversão do ônus da prova, haja vista 

a ação ser consubstanciada em relação de consumo. Prosseguindo, nos 

moldes do artigo 16 da Lei nº 9.099/95, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, caso assim ainda não tenha sido procedido. CITE-SE, com as 

advertências legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao 

ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 04 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010176-18.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN BRAGA VAZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO MAGALHAES PINTO OAB - RJ0123575A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010176-18.2016.8.11.0014; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

GEOVAN BRAGA VAZ Parte Ré: EXECUTADO: LOJAS RIACHUELO SA 

VISTO, Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de cumprimento 

voluntário de sentença, porquanto dos autos é possível verificar que após 

a prolação do decisum, a parte requerida aportou ao feito comprovante do 

pagamento integral da condenação. Intimada, a parte requerente 

concordou com os valores depositados, informando, pois, a conta 

bancária para a transferência do montante depositado, mediante a 

expedição de alvará. Diante do exposto, vislumbra-se que houve 

satisfação integral do débito oriundo da condenação, razão pela qual 

JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, II, do NCPC. 

Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação e 

levantamento em favor da promovente, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 16/2011-CGJ. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 03 de maio de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010159-55.2011.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

8010159-55.2011.8.11.0014; Valor causa: R$ 21.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: RENATO 

RODRIGUES ALVES Parte Ré: EXECUTADO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS VISTO, Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Trata-se de cumprimento voluntário de sentença, porquanto dos 

autos é possível verificar que após a prolação do decisum, a parte 

requerida aportou ao feito comprovante do pagamento integral da 

condenação. Intimada, a parte requerente concordou com os valores 

depositados, informando, pois, a conta bancária para a transferência do 

montante depositado, mediante a expedição de alvará, o qual já fora, 

inclusive, expedido. Diante do exposto, vislumbra-se que houve satisfação 

integral do débito oriundo da condenação, razão pela qual JULGO EXTINTA 

a presente execução, nos termos do art. 924, II, do NCPC. Por 

conseguinte, EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação e levantamento 

em favor da promovente, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

16/2011-CGJ. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 03 de maio de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-77.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CASTANHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL ARCANJO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000135-77.2017.8.11.0014; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[ESPÉCIES DE 

TÍTULOS DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SILVANA CASTANHO Parte Ré: REQUERIDO: GABRIEL ARCANJO DA 

SILVA VISTO, Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada por SILVANA 

CASTANHO em face de GABRIEL ARCANJO DA SILVA, devidamente 

qualificas dos autos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 in fine da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Nota-se que o 

direitos das partes é disponível, e o acordo encontra-se formalmente 

perfeito, de modo que a homologação do mesmo é medida imperiosa. 

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes, e, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado, em nada sendo requerido pelas 

partes, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 10 de maio de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56602 Nr: 2028-68.2014.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICARDO OLIVEIRA SILVA, Rg: 

1842933-5, Filiação: Lourival Leite Silva e Neusa Oliveira, data de 

nascimento: 12/03/1988, brasileiro(a), natural de São Jose do Rio 

Claro-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 66 9996 8651. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .
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Sentença: Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, o que faço para CONDENAR RICARDO OLIVEIRA SILVA, 

brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade n.º 18429335 SSP/MT, 

filho de Lourival Leite Silva e Neusa Oliveira, nascido em 12/03/1988, 

natural de São José do Rio Claro/MT como incurso nas sanções do art. 

129, §9º todos do Código Penal.DOSIMETRIAAtenta as diretrizes do artigo 

59 do Código Penal passo a dosimetria da pena.1.1 Circunstâncias 

judiciais:Quanto a culpabilidade verifico que o acusado não agiu com dolo 

que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida 

no próprio tipo; o réu é reincidente, mas esta circunstâncias será 

considerada na segunda fase da dosimetria; Não há elementos para aferir 

sua conduta social e personalidade, razão pela qual nada deve ser levado 

em consideração para aumento da pena-base; os motivos são próprios do 

tipo, mas isso não prejudica e nem beneficia o acusado; quanto as 

circunstâncias não há o que valorar; as consequências extrapenais não 

foram graves e, ao que se nota, o comportamento da vítima não contribuiu 

para o resultado.Analisadas as referidas circunstâncias judiciais, reputo 

como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes 

de lesão corporal a pena base fixada no mínimo legal, ou seja, em 3 (três) 

meses de detenção.1.2. Circunstâncias legais:Presente a atenuante da 

confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”) e a agravante da 

reincidência (art. 61, I do CP), tendo em vista a condenação anterior pela 

prática do crime descrito no art. 129, §9º do Código Penal a pena de 10 

meses de detenção em regime aberto que transitou em julgado para o 

Ministério Público em 15/03/2013 e para a defesa e acusado em 

26/02/2013, conforme guia anexa extraída do sistema Apolo.Desta forma, 

segundo entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça 

no julgamento do EREsp 1.154.752-RS em 23/05/2012 de Relatoria do 

Ministro Sebastião Reis Júnior, devem ser compensadas a atenuante da 

confissão espontânea e a agravante da reincidência por ser igualmente 

preponderantes.Segundo se afirmou a confissão revela traço da 

personalidade do agente, indicando o seu arrependimento e o desejo de 

emenda. Assim, nos termos do art. 67 do CP, o peso entre a confissão – 

que diz respeito à personalidade do agente – e a reincidência – 

expressamente prevista no referido artigo como circunstância 

preponderante – deve ser o mesmo, daí a possibilidade de 

compensação.Portanto, a pena intermediária permanece tal qual a pena 

base fixada para o delito.1.3 - Causas de diminuição e de aumento de 

pena:Não há causas de aumento e diminuição a ser consideradas. 

Portanto, torno a PENA DEFINITIVA EM 03 MESES DE DETENÇÃO, ANTE A 

INEXISTÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE POSSAM 

MODIFICÁ-LA.O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO 

(art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal).Considerando que o acusado não 

preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal porque o crime foi 

cometido com violência à vítima, deixo de substituir a pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direito. Da mesma forma, deixo de 

conceder os benefícios da suspensão condicional da pena porque o 

denunciado é reincidente em crime doloso (CP, art. 77, I).Por fim, consigno 

que as medidas protetivas foram deferidas por prazo indeterminado no 

intuito de garantir o desenvolvimento processual e a proteção da vítima 

durante o processo, sendo certo que a sua duração pode subsistir 

enquanto perdurar a sua necessidade, não havendo limitação legal para 

tanto.As medidas não perdurarão por prazo indeterminado, pois ficam 

superadas com a cessação do risco à mulher e sua manutenção 

independe da prática de qualquer ato judicial pela vítima.No caso em 

estudo, verifico que a vítima declarou que após os fatos não tem mais 

contato com o agressor e não houve mais discussão entre o casal. Por 

essa razão, verifico que não há necessidade de manter as medidas 

protetivas até porque desde a intimação da ofendida do deferimento não 

houve notícia de descumprimento, portanto, cumprida a finalidade 

pretendida.Diante destas considerações, traslade esta decisão para o 

processo apenso. Após, determino seu arquivamento procedendo com as 

baixas a anotações de estilo.Com o trânsito em julgado desta decisão, 

lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se ao Tribunal 

Regional Eleitoral, Cartório Distribuidor e à Delegacia de Polícia (CNGC – 

1.3.7 – XI). Na mesma oportunidade, proceda-se à detração penal, nos 

termos do art. 42, do Código Penal, oficie-se aos Órgãos competentes e 

forme-se o processo executivo de pena.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.São José do Rio Claro, 01 de setembro de 

2016.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 09 de maio de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52865 Nr: 2264-54.2013.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o Douto Advogado da 

parte autora para manifestar-se acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça fls. 104 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69792 Nr: 1012-74.2017.811.0033

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCDS, EDCBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARRARA LIPORI - 

OAB:77910/PR

 Intimo a parte requerida, por meio de seu patrono, para que retire nesta 

secretaria mediante termo de entrega o bem apreendido nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60003 Nr: 1426-43.2015.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA TEREZINHA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSÉ ALENCAR - 

OAB:14.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1426-43.2015.811.0033

Cód. 60003

Vistos.

Reitere-se a intimação pessoal do inventariante para cumprimento do 

despacho de fl. 66.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me conclusos para extinção 

por abandono.

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 07 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64508 Nr: 1421-84.2016.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES VENANCIO, NELI GEHLEM VENENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMCOL - IMÓVEIS E COLONIZAÇÃO LTDA, 

MARCOS DOS ANJOS SILVA, SÉRGIO CHRUSCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1421-84.2016.811.0033

Cód. 64508
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Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 07 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 67709 Nr: 3213-73.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 3213-73.2016.811.0033

CÓDIGO: 67709

AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – SICREDI SUDOESTE 

MT

REQUERIDO: AGRIPAR COMÉRCIO E REPREENTAÇÃO DE DEFENSIVOS 

LTDA.

DESPACHO

Vistos.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

São José do Rio Claro - MT, 07 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57500 Nr: 2659-12.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA MARIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DAS CHAGAS, 

VANDERLEI CHRUSCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 AUTOS: 2659-12.2014.811.0033

CÓDIGO: 57500

REQUERENTES: JOSÉ MARIA MARIANO

REQUERIDO: FERNANDO PEREIRA DAS CHAGAS E VANDERLEI 

CHRUSCZAK.

 SENTENÇA

Vistos,

 Tendo em vista a composição firmada entre as partes, consoante termo 

de sessão de mediação às fls. 65/66, homologo o presente acordo e 

extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

Transitada em julgado pela preclusão lógica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após, arquivem-se.

São José do Rio Claro-MT, 07 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53748 Nr: 3320-25.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODIRLEI SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3320-25.2013.811.0033

CODIGO: 53748

AUTOR: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

REQUERIDO: ODIRLEI SLOVINSKI

DECISÃO

Vistos,

Nos termos do disposto no artigo 921, inciso III do Código de Processo 

Civil, determino a SUSPENSÃO dos presentes autos, ante a inexistência de 

bens passíveis de penhora.

Aguarde-se em arquivo provisório por um ano ou até ulterior manifestação 

da parte exequente.

São José do Rio Claro - MT, 07 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3227 Nr: 273-63.2001.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA PASINI - OAB:5.033/ 

MT, JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS - OAB:3.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354

 PROCESSO N: 273-63.2001.811.0033 (3227)

Visto.

ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S.A ajuizou Embargos de Terceiro 

com pedido de liminar em face de ALDO LOCATELLI, todos qualificados 

nos autos, aduzindo, em síntese, que no período compreendido entre 

16/03/2001 a 20/03/2001 adquiriu de Marciano de Oliveira a quantidade de 

465.500 (quatrocentos e sessenta e cinco mil e quinhentos) quilos de soja 

em grãos granel da safra de 2000/2001 com até 14% de umidade, 01% de 

impurezas e 08% de avariados, 10% de grãos verdes, 30% de grãos 

quebrados, padrão CONCEX pagando o preço de R$ 100.304,95 (cem mil 

trezentos e quatro reais e noventa e cinco centavos).

 Após as diligências realizadas no sentido de averiguar a origem e 

procedência do produto, a transação foi efetivada com a entrega do 

cereal por Marciano oriundo da Fazenda Galleto. Aduz que as notas 

fiscais constituem documento hábil a comprovar a saída do produto para a 

empresa compradora e a procedência do produto.

Relata que no dia 07/05/2001 foi surpreendido com mandado de sequestro 

deferido na medida cautelar proposta pelo embargado (Aldo Locatelli) 

contra Claudemar de Oliveira e Luciano de Oliveira determinando que 

fosse sequestrado dos armazéns pertencentes a ela a quantia de 293.310 

(duzentos e noventa e três mil, trezentos e dez) quilos de soja.

Ao final, requer, em suma, a concessão de liminar ordenando a expedição 

de mandado de restituição em favor da embargante do total da soja 

sequestrada que alega ser de sua propriedade e a procedência dos 

pedidos para o fim de excluir a constrição judicial do produto da 
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embargante (fl. 03/19).

Contudo, a ação cautelar de sequestro ajuizada por ALDO LOCATELLI em 

desfavor de CLAUDEMAR DE OLIVEIRA e LUCIANO DE OLIVEIRA 

(processo apenso – código 3173) foi julgada procedente para o fim de 

confirmar a medida cautelar de sequestro e, consequentemente, converter 

o sequestro efetivado em penhora, considerando que o bem já está 

depositado nas mãos do requerente (fl. 119/127). Inconformado com esta 

decisão, a parte demandada interpôs recurso de apelação (fl. 128/134) 

que ainda não foi analisado pelo juízo ad quem.

Desta forma, considero prudente aguardar o julgamento do citado recurso 

a fim de evitar decisões conflitantes porque entendo que a decisão em 

uma ação pode influenciar diretamente no deslinde da outra. Afirmo isso 

porque o objeto nos dois processos é o mesmo (grãos de soja oriundos 

do contrato de compra e venda n.º 20200375), mas as partes são 

distintas.

 Com estas considerações, insisto, aguarde-se o trânsito em julgado da 

decisão publicada na ação cautelar de sequestro (Código 3173) para 

decidir estes embargos de terceiro ajuizado por ADM Exportadora e 

Importadora S/A contra Aldo Locatelli (Código 3227).

Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro/MT, 07 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 666 Nr: 140-60.1997.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS VENÂNCIO, EURICO VENÂNCIO, 

ESPOLIO DE SEBASTIÃO IZIDORO DA SILVA, MARIA JOSEFA SANCHES 

IZIDORO SILVA, SÔNIA APARECIDA VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 140-60.1997.811.0033

CODIGO: 666

AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A

REQUERIDO: LUIZ CARLOS VENÂNCIO E OUTROS

DECISÃO

Vistos,

Nos termos do disposto no artigo 921, inciso III do Código de Processo 

Civil, determino a SUSPENSÃO dos presentes autos, ante a inexistência de 

bens passíveis de penhora.

Aguarde-se em arquivo provisório por um ano ou até ulterior manifestação 

da parte exequente.

Sem prejuízos, anote-se o necessário, no que tange aos procuradores do 

exequente.

São José do Rio Claro - MT, 07 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25176 Nr: 2413-89.2009.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTROL UNION WARRANTS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, AGRO 

INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANA PRIANTI MOYSES 

AUADA - OAB:230456/SP, RENATA BRITO - OAB:282891/SP, VICTOR 

RONCON DE MELO - OAB:270918/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT

 Autos nº 2413-89.2009.811.0033

Cód. 25176

Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração interposto contra 

decisão que julgou o agravo de instrumento.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 07 de maio de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25158 Nr: 2202-53.2009.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUEL PRUDENCIO BORGES - 

OAB:3838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT

 Autos nº 2202.53.2009.811.0033

Cód. 25158

Vistos.

Cumpra-se o despacho proferido anteriormente.

São José do Rio Claro – MT, 07 de maio de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 25250 Nr: 2473-62.2009.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBO FOMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:9906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VANNIER SOARES 

PINTO - OAB:11441/MT

 Autos nº 2473-62.2009.811.0033

Cód. 25250

Vistos.

 Intimem-se as partes para manifestar sobre o julgamento do agravo de 

instrumento, no prazo de 10 (dez) dias.

 Em nada sendo requerido, dê-se fiel e integral cumprimento à sentença 

prolatada nos autos e observada as formalidades legais arquivem-se.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 07 de maio de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 58430 Nr: 379-34.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CAMPOS SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 379-34.2015.811.0033

CÓDIGO: 58430

AUTOR: BANCO BRADESCO S/A

REQUERIDO: JOSÉ CAMPOS SANCHES

DESPACHO

Vistos.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.
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Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

São José do Rio Claro - MT, 07 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21471 Nr: 1317-73.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON RIBEIRO DO NASCIMENTO, ESPÓLIO 

DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, NEUZA TEREZINHA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, ELI DOS SANTOS SALGADO - OAB:11232/MT, 

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13.477-A, MARCOS ROBERTO 

MANRIQUE - OAB:10922/MT

 Autos nº 1317-73.2008.811.0033

Cód. 27471

Vistos.

Defiro o pedido de restituição de prazo formulado pelo exequente.

Intime-se a manifestar sobre a petição do executado, consoante outrora 

determinado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 07 de maio de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27824 Nr: 1702-50.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS CANOVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIR 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1702-50.2010.811.0033

Cód. 27824

Vistos.

Defiro o pedido de suspensão do feito solicitado pelo exequente.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente a requerer o que entender de 

direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 07 de maio de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53974 Nr: 3583-57.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE ANDRADE DE SOUSA, EDMILSON 

RODRIGUES LOPES, ROGÉRIO APARECIDO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3583-57.2013.811.0033

Cód. 53974

Vistos.

Intime-se o autor a manifestar sobre o integral cumprimento da obrigação, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção pelo pagamento.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 07 de maio de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52555 Nr: 1887-83.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR DONIZETE DE ANDRADE JUNIOR, 

WALQUIRIA SILVA TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1887-83.2013.811.0033

Cód. 52555

Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo exequente às fls. 149/150.

Expeça-se carta precatória à comarca de Rosário Oeste com o escopo de 

penhorar, avaliar e remover os veículos descritos na petição de fl. 149.

Quanto ao pleito de fl. 150 oficie-se solicitando as informações na forma 

postulada pelo exequente, consignando prazo de 10 (dez) dias para 

resposta.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 07 de maio de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56356 Nr: 1844-15.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MOREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1844-15.2014.811.0033

Cód. 56356

Vistos.

Defiro o pedido formulado pelo exequente à fl. 105.

Cite-se consoante solicitado.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 07 de maio de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29547 Nr: 295-72.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO, 

JOACIR RENAN DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:OAB/MT 4.708-A, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - 

OAB:13.477-A

 Autos nº 295-72.2011.811.0033

Cód. 29547

Vistos.

Intime-se, pessoalmente, a parte autora para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 
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processo por abandono.

Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 07 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63548 Nr: 891-80.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE ALVES DA SILVA, JOAO CARLOS 

SEHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 891-80.2016.811.0033

CÓDIGO: 63548

AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO MT

REQUERIDO: JOSUÉ ALVES DA SILVA E JOÃO CARLOS SEHN

DESPACHO

Vistos.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

São José do Rio Claro - MT, 07 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26604 Nr: 478-77.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO NORTE E SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDENI LUCAS LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-A, JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21.936/o

 Visto.

Proceda-se às alterações necessárias acerca do patrono da parte 

requerida, Sedeni Kucas Locks, conforme requerido às f. 201.

Cumpridas as determinações de f. 198 e, em nada requerido, certifique e 

arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15342 Nr: 463-50.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOINO SPENASSATTO, JOVELINA SPENASSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE, ARY KARA 

JOSÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903, MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAÍNA 

BARROS FAVA - OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 Em cumprimento ao despacho de fls. 208, intimo o embargante para que 

se manifeste, no prazo legal, acerca da petição de fls. 209/237.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29616 Nr: 364-07.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUELE FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Tendo em vista a informação de que a requerida, até a presente data, não 

implantou o benefício em favor da autora, determino a intimação daquela 

para cumprimento da sentença no tocante à obrigação de fazer, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de arbitramento de astreint, nos termos do 

artigo 497 do Código de Processo Civil.

Quanto ao cumprimento de sentença – pagar quantia certa - cite-se o 

executado para, querendo, opor embargos no prazo de 30 dias, a teor do 

que dispõe o art. 910 do CPC.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente apresentar embargos (art. 910 do CPC) e o pagamento do 

crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição de precatório, 

nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou requisição de pequeno 

valor - RPV.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 24794 Nr: 2036-21.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO PACCINI JUNIOR, SILVANA APARECIDA 

VICENTE BARBOSA, NIZE DE SOUZA BARBOSA PACCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LEÃO - 

OAB:5031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75480 Nr: 3602-24.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON LOPES SANCHES, JOANA CARNAVALI 

SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOZART ROSSI VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, BRUNO CARRARA LIPORI - OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GIRARDELLI VILELA 

- OAB:266.554 - SP, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Visto,

 Tendo em vista a petição de f. 57 e a concordância do requerido, 

homologo a desistência da ação, nos termos do artigo 267, 4º do CPC.

Como conseqüência, extingo o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII do CPC.

Custas pelo embargante e honorários advocatícios conforme informado às 

f. 57.

Transitada em julgado, traslade-se cópia desta aos autos apensos e 

arquivem-se estes embargos de terceiro.
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76773 Nr: 102-13.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em saneador, passo a decidir:

- PRELIMINARES

Não há questões processuais pendentes.

- PONTOS CONTROVERTIDOS

Fixo como ponto controvertido a qualidade de segurado (a) do (a) 

Requerente.

- PROVAS

Defiro a produção da prova testemunhal.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/072018, às 

13:15horas.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50325 Nr: 2169-58.2012.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABATEDOURO TRES IRMÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCYS RICARDO MENEGON 

- OAB:13640-A/MT

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77606 Nr: 479-81.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVANE MINUSCULI BASSO - 

OAB:23690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, formule 

quesitos para realização da perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 10700 Nr: 37-72.2005.811.0033

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMON S/A AGRICULTURA E PECUÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:OAB/MT 10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:OAB/MT 

13.878

 Intimo os patronos da parte requerida para que tomem ciência da 

audiência redesiganda, para o dia 05/06/2018 às 15:30 horas, na comarca 

de Diamantino, referente à carta precatória de código 124405.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19421 Nr: 1202-86.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS SOBREIRA DE OLIVEIRA, JOÃO 

PEDRO RODRIGUES, MARIA DOLORES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA RECHE DE 

CASTILHO SADIM - OAB:7.838 OAB/MS

 Intimo os executados João Pedro Rodrigues e Maria Dolores Rodrigues, 

por meio de sua advogada, para que no prazo de 15 (quinze) dias efetuem 

o pagamento do débito que atualizado perfaz a importância de R$ 

182.433,34 (cento de oitenta e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e 

trinta e quatro centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65844 Nr: 2187-40.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON SANTANA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13310/MT, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18701/O

 Intimo a parte requerida para que tome ciência da audiência designada 

para o dia 21/06/2018 às 13:30 horas, na comarca de Lucas do Rio Verde, 

carta precatória de código 153415.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72257 Nr: 2288-43.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVERBES SEBASTIÃO FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KROLING E OLIVEIRA ADV. ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GOLICZESKI - 

OAB:13811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14663/MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

apresentarem as provas que pretendem produzir no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8347 Nr: 146-23.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE TUCANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca do ofício de fls. 122/123 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3173 Nr: 220-82.2001.811.0033

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMAR DE OLIVEIRA, LUCIANO DE 
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OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA SANCHES SILVA - 

OAB:5948-B, WELLINGTON SILVA - OAB:5354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT, PAULO ROGÉRIO DE SOUZA MILLÉO - 

OAB:6.110-A/MT, SÉRGIO GUARESI DO SANTO - OAB:6.112-A/MT

 Intimo a parte requerente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60329 Nr: 1660-25.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BRITO MARTA, ALEXANDRE 

BOTTER VIEIRA, ADEILSON CORRÊA DA SILVA, ANTONIO MARCOS 

LOPES, JOÃO LEONARDO FÉLIX DA CUNHA SAKSIDA, ODIRLEI 

SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

EDER PEREIRA DE ASSIS - OAB:8066/MT, FERNANDA MAY - 

OAB:OAB/MT:16.157, JONAS MENDES BARRAVIEIRA - OAB:13.116/MT, 

JOSÉ PEDROSA NETO - OAB:13763, MARCOS WAGNER SANTANA VAZ 

- OAB:14783/MT, MOACIR RIBEIRO - OAB:3562, ROBERTA CORAZZA 

DE TOLEDO RIBEIRO - OAB:11592/MT

 “Vistos etc.

Junte-se o receituário médico apresentado nesta solenidade pela 

Defensoria Pública, acompanhado das fotos.

Abra-se vistas sucessivamente as partes para apresentação dos 

Memoriais Finais, porque, a teor do art.222 do CPP, EXPEDIÇÃO DE 

PRECATÓRIA NÃO SUSPENDE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, podendo-se 

realizar o julgamento a todo tempo.

Ressalte-se que, a teor da Decisão de fls.1068/1069 os memoriais serem 

apresentado pelas defesas, devem seguir a ordem alfabética dos 

prenomes dos acusados.

Após, Conclusos para Sentença.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64700 Nr: 1499-78.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELAINE DE SOUZA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de fl. 76 [desarquivamento], formulada pela autora, 

sem o recolhimento de custas, a teor da decisão de fls. 40/41, que 

concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita a parte 

requerente.

 2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se o advogado subscritor da petição de fls. 76, via Dje, do teor 

da presente decisão.

b) Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, sem manifestação, 

independentemente de nova conclusão, certifique-se e retornem os autos 

ao arquivo.

c) Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, com requerimento, certifique-se 

e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56759 Nr: 2161-13.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM PONCIANO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, VANIA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. Assim, DESIGNO a realização de audiência de instrução para o dia 02 

(dois) de agosto de 2018, às 13h30min. 3. Cumpra a Secretaria Judiciária 

as seguintes providências: Intime-se, via DJe, o patrono da parte autora 

para, juntamente com o requerente, comparecerem na audiência 

designada, para qual deverão trazer sua(s) testemunha(s) 

independentemente de intimação judicial, sob pena de desistência da 

inquirição da(s) testemunha(s) (CPC, art. 455, § 3º), bem como acerca da 

presente decisão. Intime-se por correio o Instituto Requerido, na pessoa 

do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), para 

comparecer na audiência, bem como acerca da presente decisão. 

Intime-se a parte autora para prestar depoimento pessoal, constando do 

mandado as advertências do art. 385, § 1º, do CPC (Se a parte, 

pessoalmente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida da 

pena de confesso, não comparecer ou, comparecendo, se recusar a 

depor, o juiz aplicar-lhe-á a pena.). Após, conclusos para realização da 

audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 25079 Nr: 2310-82.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO LOPES, ELISETE PEREIRA MARQUES 

LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - 

OAB:15.728/PR, JOSE FRANCISCO PEREIRA - OAB:15728, VALDIR 

BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTIANE HECK 

LAZRINI FAXO - OAB:59.455/RS, NEVIO MANFIO - OAB:16.226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se no sistema e capa dos autos o patrono dos autores, 

conforme procuração de fl. 247, verso.

b) Intime-se pessoalmente o requerido para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, constitua novo advogado.

c) Regularizada a representação processual, intimem-se as partes para 

indicarem Assistentes Técnicos e apresentarem quesitos a serem 

respondidos pelo perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias.

d) Intime-se o autor, através de seu advogado, para que efetue o 

recolhimento de 50% do valor apresentado pelo profissional, no prazo de 

05 (cinco) dias, depositando na conta indicada à fl. 236.

e) Efetuado o pagamento, intime-se o perito para iniciar os trabalhos, 

encaminhando ao profissional os quesitos apresentados.

f) Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 

477, § 1º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56349 Nr: 1840-75.2014.811.0033

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SÉRGIO FIORAVANTI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, LUCAS DE FRANCISCO LONGUE DEL CAMPO - 

OAB:320182-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 Vistos etc.

Retornem os autos à Secretaria para juntada dos documentos pendentes.

Após, imediatamente conclusos.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52215 Nr: 1446-05.2013.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICH MARK ROSA 

SANTOS - OAB:10416

 Vistos etc.

1. Trata-se de Medida Cautelar de Sustação de Protesto ajuizada por 

Carlos Roberto dos Santos em face de PC Transportes e Serviços Ltda 

ME, em que o pedido liminar foi deferido em 25/04/2013, conforme decisão 

de fls. 39/40.

Após o trâmite regular do feito e, sendo devidamente intimada a cumprir a 

liminar, a requerida não comprovou nos autos a efetiva sustação de 

protesto, conforme certificado à fl. 170.

Assim, necessário se faz a expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de São José do Rio Claro – MT, determinando a suspensão dos 

efeitos dos protestos dos títulos número 159, ambos no valor de R$ 

34.000,00 (trinta e quatro mil reais) cada, com vencimento em 08/04/2013 

e 20/04/2013 (fls. 12 e 14).

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se os advogados subscritores da petição inicial para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, aportem aos autos a competente procuração.

b) Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de São José do Rio Claro 

– MT, determinando a suspensão dos efeitos dos protestos dos títulos 

número 159, ambos no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) 

cada, com vencimento em 08/04/2013 e 20/04/2013 (fls. 12 e 14).

c) Efetivada a medida, deverá o autor para formular pedido principal, no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme artigo 308 do CPC, sob pena de 

cessação da sua eficácia, nos termos do artigo 309, inciso I do CPC.

d) Atente-se a secretaria quanto à autuação, nos termos do artigo 308 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79325 Nr: 1232-38.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILEIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, GILMAR LUIZ ZANATTA - OAB:23.374/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: Intime-se, via 

Dje, os patronos da parte autora do teor desta decisão. Proceda-se à 

citação do Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a 

Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), conforme Convênio nº 09/2009, 

firmado entre a Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso e o 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, para cumprir o provimento 

antecipatório ora concedido, bem como para, querendo, oferecer 

contestação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar de sua intimação 

pessoal (CPC/2015, arts. 183, 230), sob pena de revelia (CPC/2015, art. 

344). Apresentada a contestação, intime-se o patrono da requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação e/ou 

requerer o que entender de direito. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77557 Nr: 468-52.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, EURIDES PARRON PARRON - OAB:20.719, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A

 Processo nº: 468-52.2018.811.0033 – Código 77557

Tipo de Ação: Obrigação de Fazer

Requerente: José Gomes

Adv. (A/S): Antônio Marcos Lopes

Requeridos: Estado de Mato Grosso

 Município de São José do Rio Claro

DECISÃO – DETERMINAÇÃO – [101013]

Vistos etc.

1. INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora, formulado pela parte autora às 

fls. 107/108, porque a declaração unilateral, desacompanhada de outros 

documentos, por si só, não é capaz de atestar que o Estado de Mato 

Grosso e Município de São José do Rio Claro descumpriram a 

determinação de fls. 99/100, a saber, liminar para realização de 

procedimento cirúrgico para descompressão medular da coluna cervical 

do Requerente.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Solicitem-se informações sobre o cumprimento da carta precatória de 

fls. 101.

b) Intime-se o Município de São José do Rio Claro, na pessoa de seu 

representante legal, para, no prazo de 2 (dois) dias, prestar informação 

sobre o cumprimento da liminar que determinou o procedimento cirúrgico 

de descompressão medular da coluna cervical do Requerente JOSÉ 

GOMES.

c) Intime-se, via DJe, o patrono da parte autora do teor desta decisão, bem 

como para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a 

contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

d) Decorrido o prazo e prestadas as informações, certifique-se e tornem 

os autos conclusos.

São José do Rio Claro, 9 de maio de 2018.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24990 Nr: 2230-21.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELVANDE JOAQUIM CÂNDIDO, ABADIA GOMES 

CÂNDIDO, LEANDRO GOMES CANDIDO, LEONARDO GOMES CANDIDO, 

MINERVINA DINIZ BIZINOTTO CANDIDO, JOAQUIM ANTONIO CANDIDO, 

MARIA DE LOURDES CANDIDO, LUIZMAR CANDIDO, JULIANA DANTAS 

ADELINO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, GABRIELA COCCO BUSANELLO - 

OAB:9770, MARCOS ROBERTO MANRIQUE - OAB:10922/MT, RODRIGO 

A BARROSO MATTOS - OAB:12780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS, JORGE LUIS ZANON - OAB:9.975-A OAB/MT

 “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados pelos autores apenas para declarar a nulidade dos itens a.2; a 

.3; a.4 e b.2 da cláusula 22ª dos contratos números 50083 e 50082 e dos 

itens a.2; a .3; a.4 e b.2 da cláusula 23ª do contrato número 30796, 

determinando, via de consequência, que no período da mora contratual 

deve ser cobrada a comissão de permanência prevista na aludida 

cláusula, no entanto, composta (e não cumulada) apenas: a) pelos juros 

compensatórios na mesma taxa prevista para o período da normalidade 

(12,75% ao ano); b) juros moratórios à taxa efetiva de 1% ao mês, 

calculados dia a dia; c) multa compensatória limitada a 2% sobre o saldo 

devedor.Como os autores decaíram da maior parte de suas pretensões, 

condeno-os ao pagamento integral das custas e despesas processuais 

(art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa (art. 85,§2º, do CPC parte final).P. 

R. I. C. Oportunamente, arquive-se.”.No mais, a sentença permanece tal 

qual está lançada.4. Intimem-se, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) dos 

litigantes do teor desta decisão.5. Após, inexistindo manifestação, 

remetam-se os autos à Desembargadora Relatora da Apelação nº 

91183/2017, em curso na Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, grafando na missiva as nossas 

homenagens.6. Publique-se e cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 773 de 1154



 Cod. Proc.: 15398 Nr: 524-08.2006.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE, ARY KARA JOSÉ, 

DEVAIR VALIM DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO MARTINS, ANDREZA LOPES, 

SIRLENE MARTINS KRAUSE, HUGO ANTONIO KRAUZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Intimo Vossa Senhoria, Antonio Marcos Lopes, na qualidade de 

advogado, para que devolva os autos do processo em carga para 

fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57948 Nr: 93-56.2015.811.0033

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDA, KAS, ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se via DJe o advogado da requerente (Procuração de fl. 28), para 

manifestar sobre o Termo de Acordo de fls.31/32, notadamente, se houve 

ou não quitação, requerendo o que entender de direito.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76729 Nr: 69-23.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAO PAULO WATANABE, MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A

 “Vistos etc.

Defiro o pedido da defesa técnica, porque a testemunha indicada não foi 

encontrada pelo oficial de justiça, tendo se mudado para outro Estado da 

Federação.

Sai o advogado presente intimado para, em cinco dias, apresentar novo 

endereço da testemunha não localizada Sidney Jorge Lipori.

Decorrido prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54156 Nr: 3806-10.2013.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 2. Desta feita, INTIME-SE, via DJe, o advogado do réu para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, decline novo endereço da testemunha Maria Quitéria dos 

Santos Vidal. 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

4. Publique-se e cumpra-se, com urgência, porque se trata de processo 

afeto a metas de julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72422 Nr: 2341-24.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE 

MARÍLIA - COOPEMAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA THOMAZINI COELHO 

MARTINS - OAB:252328/SP, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória ou retire a mesma nesta Secretaria, promovendo sua 

distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8008 Nr: 2083-05.2003.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOGE - SOCIEDADE GUARULHENSE DE EDUCAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI 

PSCHEIDT, JAIR TADEU DURÃO, ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA, ANNA 

PEREIRA DA SILVA, CARTÓRIO DO 20º TABELIONATO DA CIDADE DE 

SÃO PAULO-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PAVONI RODRIGUES - 

OAB:177151, DIEGO LUCAS GASQUES - OAB:16.011/MT, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika Figueiredo Kumuchian 

- OAB:7.946/MT, HELIO LOBO JUNIOR - OAB:25120, LUIS SÉRGIO DEL 

GROSSI - OAB:8294-B, LUIZ PINHEIRO - OAB:2621/MT, NARCISO 

ORLANDI NETO - OAB:191338, SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 4. Decreto a revelia de ARILSON ZARELLI CUSTÓDIO DA SILVA (suposto 

herdeiro de ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA), porque embora 

pessoalmente citado [certidão de fl. 2776-verso], quedou-se inerte, 

deixando de apresentar contestação por escrito. Todavia, deixo de aplicar 

o efeito inscrito no art. 344, do CPC [presunção de veracidade das 

alegações de fato formuladas pelo autor], porque existe pluralidade de 

réus neste feito, e alguns deles contestou a ação, circunstância que 

inviabiliza a produção dos efeitos da revelia, a teor do art. 345, II, do CPC. 

5. Decreto a revelia do Espólio de ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA, 

porque realizada a citação, por edital [fl. 2672], de eventuais herdeiros, 

não houve manifestação dos sucessores nos autos. Todavia, deixou de 

aplicar o efeito legal inscrito no art. 344, do CPC [presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pelo autor], porque existe pluralidade de 

réus neste feito, e alguns deles contestou a ação, circunstância que 

inviabiliza a produção dos efeitos da revelia, a teor do art. 345, II, do CPC. 

6. Nomeio a Defensoria Pública como curadora especial dos réus revéis 

citados por edital, quais sejam, (i) Espólio de ARISTIDES CUSTÓDIO DA 

SILVA e demais herdeiros não identificados e em lugar incerto e não 

sabido, (ii) herdeiros identificados Marlene Zarelli de Souza e Milene Zarelli 

Custódio Santos, a qual deverá ser intimada de seu encargo para 

apresentação de resposta no prazo legal (CPC, art. 72, I). 7. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências: Intime-se, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) da parte autora do teor desta decisão. Abra-se vista dos 

autos à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para, na qualidade 

de curadora especial, oferecer defesa em nome do (i) Espólio de 

ARISTIDES CUSTÓDIO DA SILVA e demais herdeiros não identificados e 

em lugar incerto e não sabido, (ii) herdeiros identificados Marlene Zarelli de 

Souza e Milene Zarelli Custódio Santos. Após, conclusos. Publique-se e 

cumpra-se, com urgência, porque se trata de processo afeto a metas de 

julgamentos estabelecidos pelo CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19699 Nr: 1473-95.2007.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DRESSLER BUSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR CABRAL DONHA JUNIOR, GABRIEL 
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CABRAL DONHA, VLADIMIR CABRAL DONHA, GUILHERME CABRAL 

DONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, MÁRCIO HENRIQUE DEITOS - OAB:371-B

 3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do artigo 

924, inciso II, c/c arts. 513 e 771, ambos do Código de Processo Civil.Sem 

custas e despesas processuais e verba honorária.Preclusa a via 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se 

estes autos, com as anotações, providências e baixas de estilo. Publicada 

com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da sentença (art. 

317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71223 Nr: 1815-57.2017.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLAF, DADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

Alimentos proposta por DAVI LUCAS ALVES FARIAS, neste ato, 

representada por sua genitora DANIELI ALVES DE ARRUDA, em desfavor 

de ALESSANDRO DA SILVA FARIAS.

Petição de fls. 26 informa o pagamento integral do débito, bem como 

requer a extinção da presente ação pela satisfação da obrigação.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor.

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”. Daí por que havendo o pagamento 

(cumprimento) da obrigação pelo devedor, de rigor a extinção da 

execução, com solução de mérito, ex vi do disposto no inciso II do artigo 

924 do Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;”

Na espécie, consoante demonstra a petição de acordo [fls. 26], 

constata-se que o devedor pagou integralmente o valor acordado 

referente ao débito executado nestes autos, vez que inexiste no caderno 

processual notícia de descumprimento, de sorte que a extinção deste feito 

é de rigor.

3. Ante o exposto, acolho o pedido do exequente e em consequência, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais e verba honorária.

Intimem-se, via DJe, as patronas da parte autora.

Ciência ao Ministério Público.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, 

arquivem-se estes autos, com as anotações, providências e baixas de 

estilo.

 Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o registro da 

sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20315 Nr: 167-57.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCTALÍCIA MARIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INTIME-SE o INSS do inteiro teor da decisão de fls. 180/182-verso, bem 

como para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração 

com caráter infringente opostos pela Requerente às fls. 184/192-verso 

(art. 1.023, § 2º, CPC).

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73871 Nr: 2864-36.2017.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBARA ALCARDE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LEANDRO MARTINS 

ROSADA - OAB:11544-A MT, MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória ou retire a mesma nesta Secretaria, promovendo sua 

distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79048 Nr: 1092-04.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENDINA KANAAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CALAZANS DUARTE - 

OAB:OAB/MT 17.471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando o teor do artigo 702, caput, do CPC, que assim dispõe: 

“Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos 

próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.” 

(grifei), DETERMINO o cancelamento da distribuição do presente feito, com 

as anotações e baixas de estilo, juntando-se as peças nos autos do 

processo número 3991-09.2017.811.0033, código 76520, em apenso.

Após, venham conclusos os autos em apenso.

Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50164 Nr: 1963-44.2012.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO POLICARPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. ANTÔNIO POLICARPO interpôs Recurso de Embargos de Declaração 

(fls. 184/195) contra a sentença que fixou como data inicial para 

pagamento das verbas pretéritas, a data da citação (fls. 169/182).

Alega, em síntese, que o ato judicial hostilizado possui erro material, 

estando equivocada, no sentido de que o termo inicial do benefício deveria 

ser a data do ajuizamento da ação, o que, na ótica do embargante, leva a 

conclusão de que houve erro material na sentença proferida no processo.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. O recurso de embargos de declaração pressupõe, a teor do artigo 

1.022, do Código de Processo Civil, obscuridade, contradição, omissão na 

decisão judicial, podendo ser manejados também para a correção de erros 

materiais.

Pois bem.

Analisando-se o processo, não se verifica o alegado erro material, pois ao 

contrário do que alega o embargante, a sentença é clara quanto aos 

motivos que levaram o magistrado sentenciante a julgar procedente o 

pedido do embargante, inclusive, ao que se refere à data inicial do 
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pagamento, fundamentando-a detalhadamente.

Na verdade, o que o embargante pretende é rediscutir o julgado, por não 

se conformar com o que foi estabelecido pela sentença, no que tange a 

data inicial do pagamento, o que não tem lugar nesta via, e nem é da 

competência deste juízo, que já encerrou a sua jurisdição com a prolação 

da sentença de mérito e julgamento dos embargos declaratórios.

3. DESPROVEJO, por isso, os Embargos Declaratórios, ante a inexistência 

do alegado erro material na sentença objurgada de fls. 169/182.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55689 Nr: 1350-53.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME, PAULO 

CESAR CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO DOS SANTOS, CARLOS 

ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICH MARK ROSA 

SANTOS - OAB:10416/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: Intime-se o 

patrono da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos o endereço atualizado do requerido Paulo Sérgio dos Santos, sob 

pena de extinção processual. Expeça-se nova carta precatória de busca 

e apreensão, no termos da decisão de fls. 93/94, intimando-se o autor a 

efetuar o competente preparo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73872 Nr: 2865-21.2017.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS EDSON DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LEANDRO MARTINS 

ROSADA - OAB:11544-A MT, MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

que recolha as custas e taxas referentes a distribuição da Carta 

Precatória ou retire a mesma nesta Secretaria, promovendo sua 

distribuição no Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60117 Nr: 1514-81.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONIS DO ESPIRITO SANTO SIGNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Insituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:19704, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No entanto, não se verifica a alegada omissão quanto ao termo inicial do 

benefício, pois ao contrário do que alega o embargante, a sentença é clara 

quanto aos motivos que levaram o magistrado sentenciante a julgar 

procedente o pedido do embargante, inclusive ao que se refere à data 

inicial do pagamento, fundamentando-a detalhadamente.Na verdade, o que 

o embargante pretende é rediscutir o julgado, por não se conformar com o 

que foi estabelecido pela sentença, no que tange a data inicial do 

pagamento, o que não tem lugar nesta via, e nem é da competência deste 

juízo, que já encerrou a sua jurisdição com a prolação da sentença de 

mérito e julgamento dos embargos declaratórios.3. PROVEJO 

PARCIALMENTE os Embargos Declaratórios para, sanando a omissão 

apontada, retificar o dispositivo da sentença que passará a contar com a 

seguinte redação: “Determino ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

que implante o benefício ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

data da intimação desta, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais).”No mais, a sentença permanece tal qual está 

lançada.4. Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54242 Nr: 78-24.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI BRITO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CICERO VICENTE LESCANO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:OAB/MG 78069, DIOGO IBRAHIM 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 13.296

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de fl. 130/131 [citação por edital], a teor das certidões 

de fls. 117, 120 e 127.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Expeça-se o competente edital de citação do requerido Cícero Vicente 

Lescano de Oliveira, fixando-o pelo prazo de 30 (trinta) dias no átrio do 

fórum.

b) Decorrido o prazo editalício sem manifestação, conclusos para 

nomeação de curador especial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61019 Nr: 2157-39.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA BINO DO NASCIMENTO-ME, JULIANA 

BINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Analisando-se o processo, não se verifica o alegado erro material na 

sentença, pois, ao contrário do que alega a embargante, a sentença é 

clara quanto aos motivos que levaram o magistrado sentenciante a julgar 

procedente o pedido do embargado, não contendo o erro material 

alegado.Na verdade, o que o embargante pretende é rediscutir o julgado, 

por não se conformar com o que foi estabelecido pela sentença, no que 

tange a falta de intimação para comparecimento em audiência, o que não 

tem lugar nesta via, e nem é da competência deste juízo, que já encerrou a 

sua jurisdição com a prolação da sentença de mérito e julgamento dos 

embargos declaratórios.Ora, eventual ilegalidade do decisum, no 

particular, deve ser remediada pelos meios impugnativos aptos a tal mister, 

não servindo os aclaratórios, nessa específica hipótese dos autos, a 

sarar o vício processual noticiado.3. DESPROVEJO, por isso, os Embargos 

Declaratórios, ante a inexistência do alegado erro material na sentença 

objurgada de fls. 126/127.4. Intimem-se.5. Após, nada sendo requerido, 

certifique-se e retornem os autos conclusos para análise do pedido de fls. 

133/134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54025 Nr: 3654-59.2013.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO GAVIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos acerca das fls.187/Verso, requerendo o que for 

de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55152 Nr: 908-87.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETO – TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, 

OBED RUELIS, VADIR RUELIS, ALAICE DOS SANTOS RUELIS, ADRIANE 

FERNANDES ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão de fl. 88, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57948 Nr: 93-56.2015.811.0033

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDA, KAS, ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca dos autos de fls. 31/32, notadamente, se houve ou 

não quitação, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31718 Nr: 2474-76.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TADEU PIANTAVINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, RODRIGO SEMPIO FARIA - OAB:8078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para apresentar suas Contrarrazões no lapso temporal de 15 (quinze) 

dias nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16529 Nr: 1605-89.2006.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO PONTES DE 

SOUSA - OAB:18.270/CE

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida, 

para manifestar-se sobre a não oitiva da testemunha arrolada pela defesa 

Agostinho Jota da Silva, conforme documentos de fls. 185/188, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54156 Nr: 3806-10.2013.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR 

- OAB:8013/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos acerca das fls. 195 - verso, requerendo o que 

for de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-67.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANI SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para manifestar-se sobre o depósito efetuado.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000021-81.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSOEL DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Excelência para manifestar-se sobre o depósito efetuado.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76813 Nr: 130-78.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AFONSO CORREA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIAN CARLOS FRANCHINI DO 

AMARAL - OAB:22.149 OAB/MT

 ... INDEFIRO o pedido de restituição formulado por Pedro Afonso Correa 

Braga às fls. 13/16. Dando prosseguimento ao feito, ante o teor da 

certidão encartada à fl. 12, determino sejam os autos encaminhados ao 

Ministério Público Estadual para eventual formulação de proposta de 

transação penal ao acusado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 22889 Nr: 133-48.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA MILENA DE SOUSA FREITAS GIRALDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9141/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:36814/GO

 Visto.

Sobre o teor da certidão encartada à fl. 194 destes autos, manifeste-se 

aparte executada no prazo de 15 (quinze) dias. Após, vistas dos autos à 

parte exequente pelo mesmo prazo e, na sequência, tornem-me conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se.

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA Nº 040/2018-CA

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. Juiz em Substituição e 

Diretor do Foro, desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, etc ......

 Considerando a apresentação de Licença por motivo de doença em 

pessoa da família em relação ao periciado JOSÉ MANOEL CARLOS 

GARCIA esposo da servidora KARIN MATTE GARCIA Gestora Judiciária 

Substituta do Juizado Especial, Auxiliar Judiciaria, matrícula 8078, com 

período de afastamento de 90 (noventa) dias, a contar do dia 27/04/2018 a 

25/07/2018.

R E S O L V E:1º - DESIGNAR a servidora Maria da Glória Fausto da Silva 

Aragão, Analista Judiciário-Efetiva, matrícula 20580, para exercer a 

função de confiança de Gestora Judiciária em Substituição no Juizado 

Especial, a partir do dia 07 de maio de 2018.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Vila Rica - MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 041/2018-CA

O Drº Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz Substituto Diretor do Foro 

desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais...

Considerando a servidora Evaneide Mota de Souza, Gestora Judiciária do 

Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Vila 

Rica, matrícula 11856, se ausentará desta Comarca para capacitação 

"Excelência em Ação – Excelência em Atendimento" que será realizada na 

Escola dos Servidores em Cuiabá no dia 14/05/2018.

 Considerando a necessidade da servidora finalizar o certificado Digital 

(token) nessa cidade de Cuiabá/MT no dia 15/05/2018, uma vez que nesta 

cidade e Comarca não disponibiliza tal serviço e que a cidade mais 

próxima que fornece tal procedimento é a mais de 600 km;

RESOLVE:DESIGNAR a servidora ANA MARIA FERNANDES DE SOUZA, 

Analista Judiciária-efetiva, matricula 8581, para exercer a função de 

confiança de Gestora Judiciária em Substituição do Centro Judiciário de 

Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Vila Rica, nos dias 14 e 16 

de 2018.Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Vila Rica - MT, 09 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 042/2018-DF

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz Substituto Diretor do Foro 

desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc ......

Considerando que a servidora MARCIANI GANDOLFI, matricula 9820, 

Gestora Geral desta Comarca, estará em usufruto de compensatórias nos 

dias 10 e 11 de maio de 2018.

 Considerando que a servidora Anoene Silva Magalhães Pereira, matricula 

11859, encontra-se lotada nesta Central de Administração, e já substituiu 

a gestão desta Diretoria;

R E S O L V E:Designar a servidora Anoene Silva Magalhães Pereira, 

Auxiliar Judiciária, matricula 11859, para exercer o cargo de Gestora Geral 

em substituição desta jurisdição, nos dias 10 e 11 de maio de 2018.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Vila Rica - MT, 09 de maio de 2018.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60206 Nr: 1300-71.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MARQUES PEREIRA, MAURIVAN 

OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADO os réus, através de suas advogadas, para que efetue, no 

prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 1.704,98 (um mil setecentos e quatro reais e noventa e oito 

centavos), a que foram condenados nos termos da r.sentença de fls. 

177/187, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais 

e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF dos réus junto 

à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 1.353,00 (um mil 

trezentos e cinquenta e três centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 351,98 (trezentos e cinquenta e um reais e noventa e oito 

centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47103 Nr: 1070-34.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE, VMF, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017 – CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, através de seu advogado, para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a 

que foi condenado nos termos da r.sentença de fls. 65, sob pena de que o 

não recolhimento das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição do nome e CPF da parte requerida junto à divida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC/PJMT.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF do pagante. Clicar no item “custas” 

incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Vila Rica/MT, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61997 Nr: 2242-06.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ALEXANDRE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 2242-06.2017.811.0049 - (código 61997)

Requerente: FRANCISCA ALEXANDRE MOURA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.
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 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

maio de 2018, às 14:30 horas.

 Intimem-se as partes, informando que a audiência se realizará nas 

dependências da Câmara Municipal do próprio Município de Santa Cruz do 

Xingu/MT, EM REGIME DE MUTIRÃO, visando uma prestação jurisdicional 

mais objetiva e eficaz.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 08 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9339 Nr: 1296-54.2005.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GERALDO PAULO NARDELLI, ROSINA 

NARDELLI MONTESCHI, GERALDO PAULO NARDELLI JUNIOR, DENISE 

RIBEIRO NARDELLI E LOPES, CAIO CESAR RIBEIRO NARDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR RIBAS - OAB:2.793/MT, 

GERALDO PAULO NARDELLI - OAB:12.983/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT

 Reintegração de Posse

Autos: nº 1296-54.2005.811.0049 - Código: 9339

Vistos.

Às fls. 424/429, Geraldo Paulo Nardelli Junior veio aos autos comunicar a 

morte da coautora Rosina Nardelli Monteschi, requerendo a intimação de 

seus herdeiros para manifestar interesse na sucessão processual.

Pois bem.

Considerando que a informação da morte da coautora veio de litisconsorte 

com mesmo sobrenome da falecida, reputo-a verdadeira e decreto a 

suspensão deste feito até o término do prazo para manifestação dos 

herdeiros quanto à substituição da Parte coautora falecida.

Com efeito, determino a intimação dos herdeiros da coautora Rosina 

(arrolados no item nº 24 da petição de fls. 424/429) para manifestar 

interesse na sucessão processual, por meio de habilitação, no prazo de 

30 dias.

No mais, defiro a juntada do instrumento de regularização processual do 

réu.

 Por conseguinte, CANCELE-SE a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 09 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59432 Nr: 918-78.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVAL BRETANHA JUNKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador Valdival Bretanha Junker com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo 

por mês, inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e 

arts. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 24/12/2012 - (fl. 21), com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar. CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto que 

nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de prova 

inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se revela no 

conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é um trabalhador rural em 

regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício pretendido. 

Ainda mais contando com 67 anos. Suma para implantação: Valdival 

Bretanha Junker, brasileiro, solteiro, agricultor, RG n.° 922428 SSP/PR, CPF 

n.° 407.820.939 - 49, nascido em 01/05/1951, natural de Jaguaritã/PR, filho 

de Oswaldo Bretanha Junker e Maria Perpetua Veras Junker, residente e 

domiciliado na Fazenda Irmãos Bretanha Junker, s/n, Projeto Santana, Vila 

Rica– MT; aposentadoria rural por idade; um salário-mínimo, com abono 

anual, a partir do requerimento administrativo feito em 24/12/2012. 

Correção monetária pelos índices previstos no manual de orientação de 

procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida. Juros moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, 

a contar do ajuizamento da ação, em relação às parcelas eventualmente 

vencidas antes da entrada em vigor da Lei n° 11.960/2009 (01/07/2009),

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60255 Nr: 1330-09.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMARY INES CAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para 

conferir a aposentadoria rural por idade a trabalhadora Rosmary Ines 

Cagliari com qualificação abaixo, e declarar o seu direito de perceber no 

mínimo um salário-mínimo por mês, inclusive abono anual na a contar do 

requerimento administrativo ocorrido em 05/01/2017 - (fl. 56/57), com 

imediata implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia 

requerida, conforme regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de 

verba de nítido cunho alimentar. Concedo à parte autora a TUTELA 

ANTECIPADA, visto que nesta fase o direito restou demonstrado, 

superando o conceito de prova inequívoca convincente à verossimilhança 

do alegado, que se revela no conceito de probabilidade. E este terminou 

não só atingido como ultrapassado pela certeza de que a parte autora é 

trabalhadora rural em regime de economia familiar e como tal tem direito ao 

benefício pretendido. Ainda mais contando com 56 anos, a informar a 

urgência não só por sua idade, mas pelo caráter essencial dos alimentos 

que esta espécie de benefício pretende suprir à pessoa rurícola carente. 

Suma para implantação: Rosmary Ines Cagliari, brasileira, casada, rurícola, 

RG n° 9039014148 SSP/RS, CPF n° 001.217.631-10, nascida em 

06/01/1962, natural de Chapada/RS, filha de Antonio Debastiani e Darcila 

Maria Debastiani, residente e domiciliado no projeto de assentamento 

Porangaba, sítio Carazinho, zona rural de Vila Rica/MT; aposentadoria rural 

por idade; um salário-mínimo, com abono anual, a partir do requerimento 
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administrativo feito em 05/01/2017Valerá o presente como oficio ao 

requerido para implantação do beneficio no prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir da publicação desta sentença, sob pena multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos) reais, até R$ 10.000,00 (dez) mil reais, 

independentemente do trânsito em julgado desta decisão, além de eventual 

responsabilização por crime de desobediência.Preclusas as vias 

recursais e nada sendo requerido, ao arquivo com as anotações e baixas 

devidas.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61232 Nr: 1814-24.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO RICARDO GOMES 

PIMENTA - OAB:20.613-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 61232

Vistos.

Considerando a publicação da Portaria nº. 458/2018 – PRES, no DJE do dia 

12 de abril de 2018, edição nº. 10235, referente a implantação do Sistema 

Processual Judicial Eletrônico – PJE na 2º Vara Civil dessa comarca em 

que há convocação do Magistrado e servidores para a capacitação entre 

os dias 05 a 08 de junho de 2018 a ser realizado na Escola do Servidor em 

Cuiabá/MT. Em virtude do exposto, REDESIGNO para o dia 13 de julho de 

2018, às 12:00 horas (horário de Cuiabá).

Cancele-se a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 07 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62707 Nr: 2645-72.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO BENEDITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277.251, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 62707

Vistos.

Considerando a publicação da Portaria nº. 458/2018 – PRES, no DJE do dia 

12 de abril de 2018, edição nº. 10235, referente a implantação do Sistema 

Processual Judicial Eletrônico – PJE na 2º Vara Civil dessa comarca em 

que há convocação do Magistrado e servidores para a capacitação entre 

os dias 05 a 08 de junho de 2018 a ser realizado na Escola do Servidor em 

Cuiabá/MT. Em virtude do exposto, REDESIGNO para o dia 13 de julho de 

2018, às 14:00 horas (horário de Cuiabá).

Cancele-se a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 07 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60089 Nr: 1233-09.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS MARTINS DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador Isaias Martins da Silveira com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo 

por mês, inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e 

arts. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 20/05/2017 - (fl. 35), com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar. CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto que 

nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de prova 

inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se revela no 

conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é um trabalhador rural em 

regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício pretendido. 

Ainda mais contando com 61 anos. Suma para implantação: Isaias Martins 

da Silveira, brasileiro, casado, lavrador, RG n.° 168.284 SSP/TO, CPF n.° 

792.706.111 -91, nascido em 15/03/1957, natural de Jussara/GO, filho 

Odilão Martins da Silveira e Joselina Adorno da Silveira, residente e 

domiciliado no Sitio Dois Irmãos, Reunidas I, Santa Terezinha – MT; 

aposentadoria rural por idade; um salário-mínimo, com abono anual, a partir 

do requerimento administrativo feito em 20/05/2017. Correção monetária 

pelos índices previstos no manual de orientação de procedimentos para 

cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo pagamento, uma única 

vez, desde o momento em que cada prestação se tornou devida. Juros 

moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56836 Nr: 2419-04.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÍVIO JIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador Olivio Jirardi com qualificação abaixo, e declarar 

o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, inclusive 

abono anual na forma do art. 40 da Lei n.º 8.213/1991 e arts. 7.º incisos 

VIII e XXIV, e 201, § 2. °, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 4.749/1965, nos 

termos retro expendidos, a contar do requerimento administrativo ocorrido 

em 20/07/2016 - (fl. 30/31), com imediata implantação do benefício no 

sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme regra do art. 497, 

caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. Concedo à 

parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto que nesta fase o direito restou 

demonstrado, superando o conceito de prova inequívoca convincente à 

verossimilhança do alegado, que se revela no conceito de probabilidade 

(...) Suma para implantação: Olivio Jirardi, brasileiro, casado, rurícola, RG 

n.º 1586965-2 SSP/MT, CIC n.º 249.668.439-87 nascido em 05/04/1952, 

natural de Turvo/SC, filho de João Jirardi e Jacomina Sorato Jirardi, 

residente e domiciliado na Avenida 07, nº 13, Setor Oeste, na cidade e 

comarca de Vila Rica/MT; aposentadoria rural por idade; um salário-mínimo, 

com abono anual, a partir do requerimento administrativo feito em 

20/07/2016. (...) Valerá o presente como oficio ao requerido para 

implantação do beneficio no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 

publicação desta sentença, sob pena multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, até R$ 10.000,00 (dez) mil reais, independentemente do 

trânsito em julgado desta decisão, além de eventual responsabilização por 

crime de desobediência.Preclusas as vias recursais e nada sendo 

requerido, ao arquivo com as anotações e baixas devidas. Publique-se. 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60909 Nr: 1624-61.2017.811.0049
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTUDES OLIVEIRA LUCIO DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT, NAURA MANUELA DE PAULA NEVES - OAB:41834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador Waltudes Oliveira Lucio de Medeiros com 

qualificação abaixo, e declarar o seu direito de perceber no mínimo um 

salário-mínimo por mês, inclusive abono anual (...). Concedo à parte autora 

a TUTELA ANTECIPADA, visto que nesta fase o direito restou 

demonstrado, superando o conceito de prova inequívoca convincente à 

verossimilhança do alegado, que se revela no conceito de probabilidade. E 

este terminou não só atingido como ultrapassado pela certeza de que a 

parte autora é um trabalhador rural em regime de economia familiar e como 

tal tem direito ao benefício pretendido. Ainda mais contando com 61 anos, 

a informar a urgência não só por sua idade, mas pelo caráter essencial 

dos alimentos que esta espécie de benefício pretende suprir à pessoa 

rurícola.Suma para implantação: Waltudes Oliveira Lucio de Medeiros 

(...).Correção monetária pelos índices previstos no manual de orientação 

de procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo 

pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada prestação se 

tornou devida. Juros moratórios aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, 

a contar do ajuizamento da ação, em relação às parcelas eventualmente 

vencidas antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.960/2009 (01/07/2009), 

a partir de quando, conforme cada prestação se tornar devida, os juros de 

mora incidirão à razão de 0,5% ao mês ou à razão de outro índice 

percentual de juros remuneratórios aplicados às cadernetas de poupança 

que eventualmente vier a ser estabelecido em substituição. Isento o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e as 

despesas processuais, (...). Condeno-o, entretanto, a arcar com os 

honorários advocatícios da parte ex adversa, (...). Preclusas as vias 

recursais e nada sendo requerido, ao arquivo com as anotações e baixas 

devidas. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60020 Nr: 1209-78.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOFAS RIBEIRO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA MACEDO - 

OAB:11.060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador Cleofas Ribeiro de Paula com qualificação abaixo, 

e declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 11/02/2016 - (fl. 26), com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar. CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto que 

nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de prova 

inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se revela no 

conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é um trabalhador rural em 

regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício pretendido. 

Ainda mais contando com 63 anos. Suma para implantação: Cleofas 

Ribeiro de Paula, brasileiro, solteito, lavrador, RG n.° 1057364 SSP/GO, 

CPF n.° 292.500.482 - 20, nascido em 07/07/1955, natural de 

Hidrolandia/GO, filho de Luiz Bernardinho de Paula e Iolanda Maria de 

Paula, residente e domiciliado no lote rural nº 40 do Assentamento Santa 

Clara (sitio oriente), Santa Cruz do Xingu– MT; aposentadoria rural por 

idade; um salário-mínimo, com abono anual, a partir do requerimento 

administrativo feito em 11/02/2016. Correção monetária pelos índices 

previstos no manual de orientação de procedimentos para cálculos na 

Justiça Federal, a incidir, até o efetivo pagamento, uma única vez, desde o 

momento em que cada prestação se tornou devida. Juros moratórios 

aplicáveis à espécie serão de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da 

ação, em relação às parcelas eventualmente vencidas antes da entrada 

em vigor da Lei n.° 11.960/2009 (01/07/2009), a partir de quando,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 57149 Nr: 2575-89.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade ao trabalhador João Manoel da Silva com qualificação abaixo, e 

declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.º 8.213/1991 e arts. 7.º 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2. °, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 22/09/2016 - (fls. 21/22), com imediata 

implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, 

conforme regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido 

cunho alimentar. Concedo à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto 

que nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de 

prova inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se 

revela no conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é um trabalhador rural em 

regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício pretendido. 

Ainda mais contando com 64 anos, a informar a urgência não só por sua 

idade, mas pelo caráter essencial dos alimentos que esta espécie de 

benefício pretende suprir à pessoa rurícola (...) Valerá o presente como 

oficio ao requerido para implantação do beneficio no prazo de 30 (trinta) 

dias, a partir da publicação desta sentença, sob pena multa diária no valor 

de R$ 200,00 (duzentos) reais, até R$ 10.000,00 (dez) mil reais, 

independentemente do trânsito em julgado desta decisão, além de eventual 

responsabilização por crime de desobediência.Preclusas as vias 

recursais e nada sendo requerido, ao arquivo com as anotações e baixas 

devidas. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62224 Nr: 2354-72.2017.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução de prestação alimentícia opostos por 

Epitácio Borges Lima em desfavor de Kawanny Brito Borges, 

representado por sua genitora Dhaglane Gonçalves Brito, todos já 

devidamente qualificados nos autos, que lhe movem execução de 

prestação alimentícia sob o código nº 45052.

O embargante opõe embargos por negativa geral sob fundamento do art. 

917, inciso VI do Código de Processo Civil, requerendo que a parte 

exequente colacione aos autos os extratos bancários da conta corrente 

e/ou conta poupança, referente ao período que compreende de maio/2013 

até a apresente data.

 Dado vista ao Ministério Público manifestou-se pela rejeição destes 

embargos, requerendo que seja determinado o protesto do débito alimentar 

e a expedição de prisão contra o executado.

 É o relatório.

DECIDO.
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Versando a lide sobre questão meramente de direito, passo a julgar o 

mérito, nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte exequente requer que a executada colacione aos autos os 

extratos bancários da conta corrente, referente ao período que 

compreende de maio/2013 até a apresente data.

Vejamos o disposto no art. 373, inciso I do CPC:

Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Posto isso, indefiro o pedido, eis que, compete à parte executada o ônus 

de comprovar o pagamento dos débitos executados.

Assim, não acolho a justificativa apresentada como forma de embargos, e, 

determino que se intime o embargante/executado a efetuar o pagamento 

da prestação alimentar executada sob pena de decretação de prisão.

 Translade-se cópia da presente decisão aos autos em apenso.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas devidas.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59131 Nr: 761-08.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JESUINA NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 59131

Vistos.

Considerando a publicação da Portaria nº. 458/2018 – PRES, no DJE do dia 

12 de abril de 2018, edição nº. 10235, referente a implantação do Sistema 

Processual Judicial Eletrônico – PJE na 2º Vara Civil dessa comarca em 

que há convocação do Magistrado e servidores para a capacitação entre 

os dias 05 a 08 de junho de 2018 a ser realizado na Escola do Servidor em 

Cuiabá/MT. Em virtude do exposto, REDESIGNO para o dia 13 de julho de 

2018, às 15:00 horas (horário de Cuiabá).

Cancele-se a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 07 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48162 Nr: 1893-08.2014.811.0049

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO AUGUSTO BENEZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE 

ARAUJO - OAB:16748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO AUGUSTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:22.267/MT

 Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso 

em face de Oswaldo Augusto Benez dos Santos, ambos qualificados nos 

autos. Juntou documentos de fls. 05/11.

A embargante alega não ter sido citada corretamente, eis que a citação 

recebida acompanhava unicamente a primeira página da petição inicial e 

nenhuma certidão de honorários. Sendo deste modo, desconhecido por 

esta o valor da execução. Não alegando outras preliminares, apenas 

requerendo a nova intimação com os documentos necessários.

Às fls. 18 foi determinado à suspensão do feito até o cumprimento da 

decisão prolatada nos autos da Execução determinando nova citação do 

Executado.

 Regularmente citada e decorrido o prazo, a executada permaneceu inerte.

 É relatório.

DECIDO.

Não há preliminares a serem discutidas nos presentes embargos, uma vez 

que a citação do executado fora regularizada, sendo que este 

permaneceu silente.

Assim, não há razão para resolver o mérito em questão, tendo em vista 

não existirem pendências nos embargos propostos, portanto, há ausência 

de pressuposto processual, especificamente, do interesse de agir.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso IV do Novo Código de Processo Civil.

 Translade-se cópia da presente decisão para os autos em apenso.

Após, o transito em julgado nada mais sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas devidas.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 07 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43082 Nr: 343-12.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZIN GREGORIO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para CONDENAR o Instituto Nacional 

do Seguro Social a pagar o auxílio-doença ao autor Lazin Gregorio Araujo, 

equivalente a um (01) salário mínimo mensal, a contar da cessação do 

benefício (20/07/2011 – fls. 21), com sua conversão em aposentadoria por 

invalidez, a contar da entrega do laudo pericial (20/07/2017), nos termos 

do art. 43 da Lei nº 8.213/1991, devidamente atualizado, a incluir 

gratificação natalina.Suma para implantação: Lazin Gregorio Araujo 

brasileiro, solteiro, rurícola, RG n.° 10244068-3, SSP/MT, CPF n.° 

766.737.071-00, nascido aos 18/08/1971, natural de Santana do 

Araguaia/MT, filho de Joaquim Gregorio Clemente e Custodia Rodrigues de 

Araujo, residente e domiciliado no Sítio Ipê, localizado no P.A. Ipê, município 

de Vila Rica/MT; auxílio-doença desde a cessação do benefício 

(20/07/2011), convertido em aposentadoria por invalidez a partir do 

protocolo do laudo pericial (20/07/2017); um salário-mínimo, com abono 

anual. Isento o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos da Lei estadual de custas 

n.° 7.603/2001, das Leis n.° 9.289/1996 e 8.620/1993, assim como as 

disposições do item 2.14.5 da CNGC.Condeno a parte requerida a arcar 

com os honorários advocatícios da parte ex adversa, que arbitro em 10% 

da monta das prestações em atraso até esta data, consoante orientação 

da súmula 111 do STJ e regra do art. 85, § 2º e incisos I e IV, e § 3º, inciso 

I, do Código de Processo Cível, tendo em conta o grau de zelo da 

profissional, o trabalho desempenhado pela nobre causídica durante o 

decorrer da ação e o tempo exigido para realizá-lo.Deixo de proceder à 

remessa ex officio por força do que dispõe o art. 496, § 3.º, inciso I, do 

citado digesto adjetivo, que (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 12450 Nr: 2340-74.2006.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDENOURA ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 12450

Vistos.

Considerando a publicação da Portaria nº. 458/2018 – PRES, no DJE do dia 

12 de abril de 2018, edição nº. 10235, referente a implantação do Sistema 

Processual Judicial Eletrônico – PJE na 2º Vara Civil dessa comarca em 

que há convocação do Magistrado e servidores para a capacitação entre 

os dias 05 a 08 de junho de 2018 a ser realizado na Escola do Servidor em 
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Cuiabá/MT. Em virtude do exposto, REDESIGNO para o dia 13 de julho de 

2018, às 16:00 horas (horário de Cuiabá).

Cancele-se a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 07 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55029 Nr: 1468-10.2016.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO JORGE SILVA 

ALMEIDA - OAB:22127/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, para 

conferir a aposentadoria rural por idade a trabalhadora Maria Aparecida 

Alves dos Santos Silva com qualificação abaixo, e declarar o seu direito 

de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, inclusive abono anual a 

contar do requerimento administrativo ocorrido em 02/10/2013 - (fl. 21), 

com imediata implantação do benefício no sistema de pagamento da 

autarquia requerida, conforme regra do art. 497, caput, do CPC, 

tratando-se de verba de nítido cunho alimentar. Concedo à parte autora a 

TUTELA ANTECIPADA, visto que nesta fase o direito restou demonstrado, 

superando o conceito de prova inequívoca convincente à verossimilhança 

do alegado, que se revela no conceito de probabilidade. E este terminou 

não só atingido como ultrapassado pela certeza de que a parte autora é 

trabalhadora rural em regime de economia familiar e como tal tem direito ao 

benefício pretendido. Ainda mais contando com 60 anos, a informar a 

urgência não só por sua idade, mas pelo caráter essencial dos alimentos 

que esta espécie de benefício pretende suprir à pessoa rurícola.Suma 

para implantação: Maria Aparecida Alves dos Santos Silva, brasileira, 

casada, lavradora, RG n° 1420046-2 SSP/GO, CPF n° 456.125.871-04, 

nascida em 13/09/1958, natural de Morrinhos/GO, filha de jose Alves dos 

Santos e Maria Alves, residente e domiciliado no Sítio J3, zona rural, 

distrito de Itaporã do Norte, cidade de Vila Rica/MT; aposentadoria rural por 

idade; um salário-mínimo, com abono anual, a partir do requerimento 

administrativo feito em02/10/2016. Valerá o presente como oficio ao 

requerido para implantação do beneficio no prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir da publicação desta sentença, sob pena multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos) reais, até R$ 10.000,00 (dez) mil reais, 

independentemente do trânsito em julgado desta decisão, além de eventual 

responsabilização por crime de desobediência.Preclusas as vias 

recursais e nada sendo requerido, ao arquivo com as anotações e baixas 

devidas.Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 24235 Nr: 1257-47.2011.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 24235

Vistos.

Considerando a publicação da Portaria nº. 458/2018 – PRES, no DJE do dia 

12 de abril de 2018, edição nº. 10235, referente a implantação do Sistema 

Processual Judicial Eletrônico – PJE na 2º Vara Civil dessa comarca em 

que há convocação do Magistrado e servidores para a capacitação entre 

os dias 05 a 08 de junho de 2018 a ser realizado na Escola do Servidor em 

Cuiabá/MT. Em virtude do exposto, REDESIGNO para o dia 13 de julho de 

2018, às 12:30 horas (horário de Cuiabá).

Cancele-se a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 07 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43374 Nr: 634-12.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES CERQUEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA DE OLIVEIRA SILVA - 

OAB:16170A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 43374

Vistos.

Considerando a publicação da Portaria nº. 458/2018 – PRES, no DJE do dia 

12 de abril de 2018, edição nº. 10235, referente a implantação do Sistema 

Processual Judicial Eletrônico – PJE na 2º Vara Civil dessa comarca em 

que há convocação do Magistrado e servidores para a capacitação entre 

os dias 05 a 08 de junho de 2018 a ser realizado na Escola do Servidor em 

Cuiabá/MT. Em virtude do exposto, REDESIGNO para o dia 13 de julho de 

2018, às 13:00 horas (horário de Cuiabá).

Cancele-se a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 07 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61949 Nr: 2220-45.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE DA CRUZ QUIXABEIRA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 2220-45.2017.811.0049 - (código 61949)

Requerente: BERNADETE DA CRUZ QUIXABEIRA ROCHA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

maio de 2018, às 15:00 horas.

 Intimem-se as partes, informando que a audiência se realizará nas 

dependências da Câmara Municipal do próprio Município de Santa Cruz do 

Xingu/MT, EM REGIME DE MUTIRÃO, visando uma prestação jurisdicional 

mais objetiva e eficaz.
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Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 08 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61978 Nr: 2238-66.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 2238-66.2017.811.0049 - (código 61978)

Requerente: MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

maio de 2018, às 14:00 horas.

 Intimem-se as partes, informando que a audiência se realizará nas 

dependências da Câmara Municipal do próprio Município de Santa Cruz do 

Xingu/MT, EM REGIME DE MUTIRÃO, visando uma prestação jurisdicional 

mais objetiva e eficaz.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 08 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64215 Nr: 397-02.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INEZ LUCAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 397-02.2018.811.0049 - (código 64215)

Requerente: MARIA INEZ LUCAS ALVES

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

maio de 2018, às 13:00 horas.

 Intimem-se as partes, informando que a audiência se realizará nas 

dependências da Câmara Municipal do próprio Município de Santa Cruz do 

Xingu/MT, EM REGIME DE MUTIRÃO, visando uma prestação jurisdicional 

mais objetiva e eficaz.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 08 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 50136 Nr: 915-94.2015.811.0049

 AÇÃO: Exceção de Suspeição->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCONDI DE ALMEIDA SANTOS, RIZOLETA 

AMARAL DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE GRACIEMA ALMEIDA SANTOS, 

MARIA DE LOURDES ALMEIDA SANTOS CALDEIRA, EDUARDO ALMEIDA 

SANTOS, MARIA ALZIRA DE ALMEIDA MARTINS, UBYRATAN DE 

ALMEIDA SANTOS, ELECTRA MARIA DE ALMEIDA BENEVIDES, LUIZ 

CARLOS GUIMARÃES ANDRADE, MARCOS DE ALMEIDA ANDRADE, 

SERGIO DE ALMEIDA ANDRADE, HERMELINDA DE ALMEIDA ALVARES DA 

SILVA, LEONOR DE ALMEIDA ANDRADE, HELOISA GLASS, DENISE DE 

ALMEIDA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDGERO NOGUEIRA DA SILVA, DENES 

GOUVEIA DALAFINI, HÉRCULES GOUVEIA DALAFINI, APARECIDO 

DALAFINI, IVANICE GOUVEIA DALAFINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA 

JÚNIOR - OAB:19739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR FREIRE DE MOURA - 

OAB:18061/GO, DARCY RIBEIRO - OAB:4314-A/MT, DENES GOUVEIA 

DALAFINI - OAB:, DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - OAB:8564, 

JESSE CANDINI - OAB:8036/O, NEUZA SILVA FREIRE - OAB:5070-GO

 Código: 50136

Vistos.

Em virtude da necessidade de readequação de pauta deste magistrado, 

bem como que existe audiência designada para os autos em apensos 

(código 8851), para o mês de agosto, REDESIGNO para o dia 07 de agosto 

de 2018, às 15:00 horas (horário Oficial do Mato Grosso), a audiência 

anteriormente agendada.

Cancele-se a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 08 de maio de 2018.
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Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52069 Nr: 41-75.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO MARASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE ANDERLE 

PASCOALETTO - OAB:84690, FELIPE TEDESCO ORLANDI - 

OAB:95.999/RS, FERNANDO BENINI MAGAGNIN - OAB:74673/RS

 Ação Penal

Autos: 41-75.2016.811.0049 - Código: 52069

Vistos.

Ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 98, bem como a petição 

do réu de fl. 99, CANCELE-SE a audiência anteriormente agendada.

Após, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 08 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64222 Nr: 404-91.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA ARAÚJO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aposentadoria Rural por Idade

Autos: 404-91.2018.811.0049 - (código 64222)

Requerente: CREUZA ARAÚJO LOPES DA SILVA

Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Vistos.

Não havendo preliminares ou questões outras pendentes, DECLARO o 

feito saneado.

 FIXO como pontos controvertidos: a) a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e b) o 

lapso de tempo envolvido em tais atividades.

 DEFIRO a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal e 

oitiva de testemunhas, cujo rol deverá ser juntado aos autos em até 15 

dias, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC.

Advirto que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas, sobre o dia, hora e local da audiência, 

mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias 

antes da solenidade os comprovantes desta intimação.

 É facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento, contudo deve apresentar o rol em juízo 

no prazo sobredito, nos termos no art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.

Ressalto haver a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente 

nas hipóteses do § 4º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de 

maio de 2018, às 13:30 horas.

 Intimem-se as partes, informando que a audiência se realizará nas 

dependências da Câmara Municipal do próprio Município de Santa Cruz do 

Xingu/MT, EM REGIME DE MUTIRÃO, visando uma prestação jurisdicional 

mais objetiva e eficaz.

Advirto, ainda, as partes que se a sentença for proferida em audiência, 

eventual recurso voluntário terá o início da contagem do seu prazo a partir 

da data da audiência, independentemente de qualquer intimação outra, 

estando as partes e seus procuradores presentes ou não, conforme 

expressa ordem do art. 1.003, § 1.º, do CPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Vila Rica/MT, 08 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51550 Nr: 2747-39.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião da Silva Barros Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinaide Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUÍZO DA VARA ÚNICA

TERMO DE INSTRUÇÃO

 Virtual

 Código: 41314

Espécie: Ação Civil Pública

Data e horário: Quarta - feira, 18 de abril de 2018, 15h30min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lener Leopoldo da Silva Coelho

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Promotor: Dr. Elton Oliveira Amaral

Requerente: Sebastião da Silva Barros Neto

 Advogado: Dr. Renan Araújo Gouveia Martins

Requerida: Marinaide Gomes de Oliveira

 Advogado: Dr. Alan Bruno Garcia de Lima

 OCORRÊNCIAS

 Aberta a audiência, aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e 

dezoito (12.04.2018), às 09h50min, na Sala de Audiência da Comarca de 

Alto Garças/MT, constatou-se a presença das pessoas acima 

mencionadas.

Dada a palavra ao advogado do requerente este se manifestou nos 

seguintes termos: “ M.M Juiz quanto a ilegitimidade passiva da requerida 

se denota que não deve prosperar. Primeiramente insta salientar que não 

ocorreu nenhum prejuízo a requerida. Outrossim, a mesma é genitora dos 

menores, porquanto sendo representante e responsável pelos menores 

pelos alimentos cabíveis aos filhos, sendo assim tal situação passa a 

construir mera irregularidade, sendo descabida a extinção do processo 

por ilegitimidade da parte, embasado tal argumento na jurisprudência.

Ademais requer o desentranhamento da contestação apresentada, haja 

vista por ser totalmente intempestiva.

Dada a palavra ao advogado da requerida, este se manifestou nos 

seguintes termos: “ M.M Juiz quanto a ilegitimidade passiva da requerida, 

requer-se a extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista, 

que a mesma não deve figurar no polo passivo da ação.

Dada a palavra ao Ministério Público, este se manifestou nos seguintes 

termos: “”M.M. Juiz, vê-se que a ação em estudo fora ajuizada apontando 

a Sra. Marinaide Gomes de Oliveira como integrante do polo passivo. 

Ocorre que, em momento algum, tal pessoa está na condição de 

alimentada. Vê-se, portanto, que está-se diante de pessoa ilegítima, razão 

pela qual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, se 

manifesta pela prolação de sentença extintiva neste sentido. É o parecer.“

 DELIBERAÇÕES

Em seguida o MM. Juiz deliberou: “Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

SEBASTIÃO DA SILVA BARROS NETO em desfavor de MARINAIDE 

GOMES DE OLIVEIRA. Da análise dos autos, verifica-se que a presente 

ação de alimentos foi proposta em desfavor de MARINAIDE GOMES DE 

OLIVEIRA. Entretanto, observa-se que o requerente pleiteia a revisão da 

pensão alimentícia devida aos seus filhos menores Bryan de Oliveira 
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Barros e Bruno de Oliveira Barros. Neste sentido, de rigor o acatamento 

do parecer do D. representante do Ministério Público, posto ser a genitora 

dos menores, Sra. Marinaide Gomes de Oliveira, parte ilegítima para 

responder aos termos da presente ação, porquanto a presente deveria ter 

sido direcionada aos filhos menores. Assim de rigor a extinção dos 

presentes. Isto posto e por mais que dos autos consta julgo extinta os 

presentes feitos sem julgamento de mérito o que faço com fulcro no artigo 

485, VI do CPC. Sem custas. Condeno o autor em honorários advocatícios 

fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), mas suspendo pelo prazo legal 

ante o deferimento da justiça gratuita. Sentença publicada em audiência, 

saem as partes intimadas. Apos o transito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações legais.”

Nada mais havendo consignar, por mim, Luana Cristina Batista, assessora 

de gabinete voluntária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_____________________________________

 Dr. Elton Oliveira Amaral Dr. Renan Araújo Gouveia Martins

 Promotor de Justiça Advogado

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_____________________________________

 Sebastião da Silva Barros Neto Marinaide Gomes de Oliveira

 Requerente Requerida

 _____________________________________

 Dr. Alan Bruno Garcia de Lima

 Requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54469 Nr: 538-63.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Antonio da Silva- ME, Valmir Antônio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso São Luiz Ltda, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações e fundamentos, CONCEDO A TUTELA 

ANTECIPADA pleiteada, e DETERMINO que os requeridos procedam 

imediatamente a/o baixa/cancelamento do protesto objeto da presente 

demanda junto ao 2º Serviço Notarial e Registral de Alto Garças/MT, e com 

a/o baixa/cancelamento no nome requerente dos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC, SERASA e afins), sob pena de multa diária, a partir do 

descumprimento da mesma.III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Tendo 

em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, bem como analisando o objeto dos presentes 

autos, nos termos do art. 334 do Novo Código de Processo Civil, remeto o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados 

a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pela Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se a 

parte requerida e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhada de seus respectivos advogados.Ao ser citada, a parte ré 

deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação em 10 (dez) dias.Havendo 

acordo, volvam-me conclusos para deliberações.Às providências. 

Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53656 Nr: 244-11.2018.811.0035

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LMVRA, JBLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 DECISÃO.

Vistos etc.

Defiro a produção de prova oral, depoimento pessoal e testemunhal e, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/05/2018, às 

15h30min.

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho (art. 450 do NCPC), caso ainda não o tenham feito.

Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.

A intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade prevista no art. 454 do NCPC.

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).

Em observância com o que dispõe o art. 357, §1º, do NCPC, intimem-se as 

partes para que estas manifestem se há esclarecimentos a serem feitos 

ou solicite ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes 

que findo o prazo a presente decisão se torna estável.

No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte 

por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44545 Nr: 1358-53.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Beneficente Santa Helena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Fernando César Passinato Amorim - 

OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551

 Vistos etc. No mais, intimem-se às partes para manifestarem interesse na 

produção de provas, e realização de audiência, justificando a pertinência 

e a necessidade, no prazo de 05 dias. Determino, a regularização do polo 

passivo da presente ação, providencie a escrivania as anotações 

necessárias para constar no polo passivo da ação as instituições, 

Sociedade Hospitalar Cuiabana S/A (Hospital Santa Helena) e Hospital 

Benef icente  Santa Helena.Às prov idênc ias .  Cumpra-se . 

__________________________LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55088 Nr: 800-13.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SdSBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 18.05.2018 às 09:00 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55511 Nr: 899-80.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vinícius Martins de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO OLIVEIRA ESPÍNDOLA 

DUARTE - OAB:30.860/GO

 Cód. 55511

 Vistos etc.

 Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem.

 Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos do art. 

388 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento às cartas precatórias 

referentes à ação penal pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância 

e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros com isenção legal de 

custas prévias.

 Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme art. 389 da CNGCJ/MT.

 Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

 Designo audiência para o dia 17 de maio de 2018, às 13h45min. Notifique 

o juízo deprecado, conforme exige o art. 392 da normativa em comento, 

sendo desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do STJ.

 Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao local 

de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme dispõe o 

artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando imediatamente o 

juízo deprecante.

 Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32265 Nr: 571-29.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Aparecido Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A-MT

 Nos termos da CNGC impulsiono estes autos as partes para manifestarem 

se acerca do retorno da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39568 Nr: 1079-04.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Vieira Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos para as partes manifestarem 

acerca da juntada de laudo de estudo psicossocial de ref. 50, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33367 Nr: 1761-27.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY DAVID ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 2098 Nr: 434-33.2002.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GABRIEL MORAES DE FREITAS, Luzia Caixeta 

Moraes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosina Schindler, Sidone Krampe, Simone 

Schindler Krampe, Armindo Krampe, Arnildo Krampe, Senilda Krampe, 

Edemar Oclides Krampe, Sylvio Schindler, Ivo Schindler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Roberto Pires de Freitas - 

OAB:3889/MT, Fernando Kinoshita - OAB:4.845, Jean Walter 

Walhbrink - OAB:5.658/MT, Roberto Tsukasa Kinoshita - 

OAB:2.971-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818

 Nos termos da CNGC, em cumprimento a determinação de fl.551, 

IMPULSIONO o feito a parte autora para que providencie o recolhimento 

dos honorários periciais no valor de R$ 17.980,00(dezessete mil, 

novecentos e oitenta reais) conforme proposta de fls.556/557 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52785 Nr: 3177-88.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON JAKSON SANTOS PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON RICARDO FREIER - 

OAB:13420

 Nos termos da CNGC, impulsiono os autos ao advogado do réu para 

apresentar as alegações finais escritas no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31265 Nr: 1251-48.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do réu para que, no 

prazo legal, apresente os Memoriais Escritos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31785 Nr: 1728-71.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edir de Souza Balbinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33272 Nr: 1665-12.2013.811.0035

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fredolino Keller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:11210-A/MT

 Certifico que é de conhecimento desta escrevania que o requerente Sr. 

Fredolino Keller é falecido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54133 Nr: 405-21.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Teixeira Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 07.06.2018 às 15:30 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54114 Nr: 394-89.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Braz de Jesus Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOISA MARIA BARBOSA 

MEDEIROS - OAB:14811/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos intimando as partes para 

que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, nomeiem assistentes 

técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme art.465, §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54469 Nr: 538-63.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Antonio da Silva- ME, Valmir Antônio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso São Luiz Ltda, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da Resolução 125/2010 do CNJ, 

impulsiono os autos para designar Sessão de Mediação/Conciliação para o 

dia 07.06.2018 às 14:30 horas-MT. Assim, seja a parte autora intimada 

através de seu advogado, intime-se as partes requeridas para 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40022 Nr: 1247-06.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS LUIZ DE REZENDE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. [...]O perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados e no prazo assinalado, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial.Deixo para marcar 

audiência de instrução e julgamento para o momento oportuno, após a 

conclusão dos trabalhos periciais.Intimem-se. Cumpra-se.LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54591 Nr: 582-82.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Almeida Couto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

Defiro os benefícios da assistência judiciária. Anote-se.

I – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 II – DA CONTESTAÇÃO

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido para que esse apresente contestação, no prazo de 

15 (quinze dias).

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, 

vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

III – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Após, conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

Serve a presente decisão como ofício para encaminhamento do processo 

à Procuradoria do INSS, nos termos do art. 188 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54538 Nr: 563-76.2018.811.0035

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Borges dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR PASSINATO 
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AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I - Certifique-se acerca da tempestividade.

II – Se tempestivo, recebo os presentes embargos à execução opostos 

por Admilson Borges dos Santos, em desfavor de Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, sem efeito 

suspensivo.

III - Sobre os embargos, ouçam-se os exequentes, ora embargados, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

IV – No mais, apensem-se os presentes aos autos de Código 12915.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55246 Nr: 855-61.2018.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Santos Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGIL AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:11759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.[...]Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhada de seus respectivos 

advogados.Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data 

da audiência de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou demais casos previstos em 

lei.Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para apresentação de contestação, 

com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos 

para deliberações.Às providências. Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33364 Nr: 1758-72.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDENY DA CRUZ SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33353 Nr: 1747-43.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilda Stephan de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33363 Nr: 1757-87.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Lucia Alves Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14724 Nr: 757-23.2011.811.0035

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 SENTENÇA.

Vistos etc.

Trata-se de ação civil pública proposto pelo Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face do Município de Alto Garças/MT e o Estado de Mato 

Grosso, visando à paralisação injustificada das obras do Pronto de 

Atendimento Municipal.

Instando a manifestar o Ministério Público em fl.2316, pugnou pelo 

arquivamento ante a conclusão das obras do Pronto Atendimento 

Municipal conforme relatório preliminar técnico de fls.2246/2270.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que as obras foram completamente realizadas conforme 

relatório preliminar técnico realizado às fls. 2246/2270, restou assim 

caraterizada a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do 

interesse de agir.

Diante do exposto, em face da perda do objeto, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do NCPC.

Sem custas e honorários.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33356 Nr: 1750-95.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita Carvalho Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34855 Nr: 846-41.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuzenice Rodrigues Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32275 Nr: 582-58.2013.811.0035

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:OAB/MT 4099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 8524 Nr: 736-86.2007.811.0035

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildefonso Brandespim Neto, Rejane Alves Brandespim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izonel Bezerra Bonfim, Davi Leite Dias, 

Município de Alto Garças - MT, Reginaldo Alves Brandespim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corival Rezende Irineu - 

OAB:3404/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, Defensoria Pública da Comarca de 

Alto Garças-MT - OAB:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para 

manifestar-se acerca da proposta de honorários periciais(fls.129/132).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32398 Nr: 707-26.2013.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Talyta Couto Neres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Pinheiro - 

OAB:10.946/MT, Robie Bitencourt Ianhes - OAB:5.348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natália de Andrade Castelo 

Branco Diniz - OAB:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32374 Nr: 682-13.2013.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldeth dos Passaros Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Pinheiro - 

OAB:10.946/MT, Robie Bitencourt Ianhes - OAB:5.348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32384 Nr: 692-57.2013.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sizenando Martins Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Pinheiro - 

OAB:10.946/MT, Robie Bitencourt Ianhes - OAB:5.348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31790 Nr: 1733-93.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Seone Silvério da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31503 Nr: 1516-50.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercina Pereira dos Santos Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO as partes para manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31795 Nr: 1738-18.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinamar Xavier da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 31787 Nr: 1730-41.2012.811.0035

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karla Viana Prado Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA - 

OAB:11230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE SARA MOREIRA 

MORAES MARTINS - OAB:7062

 Nos termos da CNGC IMPULSIONO as partes para manifestarem-se 

acerca do retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 822 Nr: 8-94.1997.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Vizini Corrêa Júnior - 

OAB:3076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A, Valdir Seganfredo - 

OAB:3501-B/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao exequente para intimá-lo do 

inteiro teor da decisão de fl.662.(SENTENÇA.
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Vistos etc.

Trata-se de ação de cumprimento de sentença movida pelo MILTON VIZINI 

CORRÊA JÚNIOR, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, todos já 

qualificados nos autos.

Conforme petição de fls. 658/660 acostada aos autos, o executado 

informou que procedeu o pagamento integral da dívida.

Fundamento e decido.

 Considerando-se que a executado requereu a extinção da ação tendo em 

vista o pagamento da dívida exequenda, conforme petição de fls.658/660, 

nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução com resolução do mérito.

Expeça-se respectivamente o alvará em nome do exequente MILTON 

VIZINI CORRÊA JÚNIOR.

Custas e honorários pelo executado

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14156 Nr: 191-74.2011.811.0035

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinicius Bignardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:60348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao requerido para que, no 

prazo legal, responda ao recurso de Apelação interposto às fls.205/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34733 Nr: 743-34.2014.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Augusto Secco Rezende, Roberval 

Cordeiro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onorio Gonçalves da Silva. - 

OAB:OAB/MT12992, Sival Pohl Moreira de Castilho - OAB:3981

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

 Considerando a informação de que o DPE não poderá intervir como 

causídico do representado ROBERVAL CORDEIRO PEREIRA haja vista ter 

patrocinado os interesses do denunciado LEONARDO AUGUSTO SECCO 

REZENDE nos autos, nomeio como defensor dativo o DR. MOISÉS 

BARBOSA DE QUEIROZ – OAB/MT N.º 11. 759, para proceder com 

apresentação das alegações finais de ROBERVAL CORDEIRO PEREIRA, 

para tanto, concedo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação.

Desde já destaco que os honorários advocatícios serão oportunamente 

fixados a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Intime-se o defensor dativo.

 Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 7123 Nr: 706-85.2006.811.0035

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teixeira & L'Astorina Ltda, Therezinha de 

Jesus Teixeira L'Astorina, Eduardo L'astorina, Ricardo L`astorina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte requerida para intimá-la 

do retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 39563 Nr: 1074-79.2015.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOMES DA SILVA E GOMES SANTANA LTDA – ME , 

Nisogônia Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josemar Rosa Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que atualize o 

déibito, em razão do grande lapso temporal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 34791 Nr: 788-38.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE PINTO CALZOLARY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33349 Nr: 1743-06.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZETE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eli Carla de Almeida 

Evangelista - OAB:11763/MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la do 

retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50256 Nr: 2246-85.2017.811.0035

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DE MORAIS TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O

 SENTENÇA.

Vistos etc.

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais, denunciou REINALDO DE MORAIS TELES, já qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 

14 da Lei 10826/03.

1º Fato: Narrou a denuncia que na data de 28/07/2017, em horário não 

identificado, em residência particular situada na Rua 03, nº 37, Bairro 

Mangueira, nesta urbe, o denunciado Reinaldo de Morais Teles, com 

consciência e vontade, tinha em depósito para fins de traficância, 36 

(trinta e seis) pedras de substância entorpecente análoga a pasta base de 

cocaína e 01 (uma) porção de uma substância esverdeada análoga à 

maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar.

2º Fato: Narrou a denuncia que no dia 28/07/2017, em horário não 

identificado, em residência particular situada na Rua 03, n°. 37, Bairro 

Mangueira, nesta urbe, o denunciado REINALDO DE MORAIS TELES, 

portava arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, juntamente com 16 

(dezesseis) munições intactas, do mesmo calibre, de uso permitido, sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 791 de 1154



autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, da data, horário e local acima descritos a 

guarnição da polícia militar a partir da busca apreensão emanada dos 

autos sob n°. 1863-10.2017.811.0035, dirigiram-se a residência do 

denunciado e realizaram a busca e apreensão, ocasião em que foram 

encontradas as munições de calibre 32, e após, no interior do móvel "rack" 

ao lado da cama e dentro da geladeira foram encontradas as drogas 

acima descritas.

 Em continuidade aos fatos a polícia mediante informações repassadas 

pela esposa do denunciado foi ao encontro dele e o encontrou portando a 

arma de fogo acima mencionada.

O denunciado foi preso à ref. 02 dos autos.

À ref. 05 o denunciado fora citado pessoalmente e apresentou defesa 

prévia à ref. 29.

A denúncia fora recebida à ref. 31 dos autos, designando-se audiência de 

instrução e julgamento, sendo realizada à ref. 68, ocasião em que se 

ouviram testemunhas e o réu foi interrogado. Na oportunidade, fora 

homologada a desistência da testemunha Cleiton.

Oferecidas as alegações finais à ref. 91, o ilustre representante do MPE, 

após analisar o conjunto probatório, entendeu estar devidamente 

demonstrada a materialidade e autoria dos delitos, bem como a 

responsabilidade criminal do réu, pugnou pela condenação nos termos da 

peça exordial acusatória.

Por sua vez, a defesa apresentou memoriais à ref. 95, postulando pela 

absolvição por ausência de provas quanto ao delito de tráfico de drogas e 

subsidiariamente pela desclassificação do delito do art. 33, caput, da Lei 

11.343/06 pelo art. 28 da Lei 11.343/06; quanto ao delito do art. 14 da Lei 

10.826/03 pugnou pelo reconhecimento da aplicação da atenuante de 

confissão espontânea e aplicação da pena mínima. Postulou ainda pela 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e por 

fim, o direito ao acusado de recorrer em liberdade.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a 

responsabilidade criminal de REINALDO DE MORAIS TELES, anteriormente 

qualificado, pela prática dos delitos descritos na denúncia.

 2.1 Quanto ao crime previsto no art. 33 caput, da Lei nº 11.343/2006.

Tanto a materialidade quanto à autoria desse crime restaram fartamente 

provadas nos autos com relação ao réu.

A materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (ref. 

02); termo de exibição e apreensão constando resquícios de uma 

substância em pó, aparentando entorpecente do tipo pasta base de 

cocaína; 36 (trinta e seis) pedras aparentando ser substância 

entorpecente do tipo pasta base de cocaína; 01 (uma) porção de 

substância esverdeada aparentando ser substância entorpecente do tipo 

maconha; auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ref. 

02), boletim de ocorrência da Policia Civil (ref. 02), laudo de constatação 

definitivo positivo para a presença de maconha e cocaína (ref. 84) e 

depoimentos encartados no caderno investigativo e em juízo (ref. 02 e 68).

A autoria que se imputa ao réu em relação a este crime também restou 

comprovada.

Neste sentido, são os depoimentos prestados pelos policiais, Renato 

Carlos dos Santos Berigo e Cleiton de Souza Jacobina. Vejamos.

Renato Carlos dos Santos Berigo, policial civil em depoimento em juízo (ref. 

68), declarou que:

 01'10'' – Participei da operação junto com os policiais militares e o Núcleo 

Investigativo e Operacional no cumprimento do mandado de busca e 

apreensão. Ao adentrar à residência do acusado e realizar a busca no 

local, encontramos em cima de um rack algumas pedras aparentando ser 

pasta base ou crack. Encontramos também, porção de maconha dentro da 

geladeira. Nesta ocasião, o acusado não se encontrava no local, apenas a 

esposa. A esposa relatou que Reinaldo estava trabalhando numa 

construção.

 03'08'' – No momento da abordagem, o acusado relatou que possuía um 

mandado de prisão em aberto da cidade de Cuiabá, inclusive, acreditava 

que estava sendo preso por esta razão.

 03'40'' – Uma outra equipe de policiais, realizaram as investigações que 

culminou na ordem judicial de busca e apreensão. Esta equipe presenciou 

movimentação de usuários de drogas na residência do acusado.

No mesmo sentido é o depoimento prestado extrajudicialmente pelo 

investigador de policia, Cleiton de Souza Jacobina (ref. 02), em que aduziu 

que no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão do 

acusado, fora encontra na residência do acusado, diversas pedras 

aparentando ser substância entorpecente do tipo cocaína e uma porção 

de maconha acondicionada dentro da geladeira.

O réu em juízo (ref. 68) afirmou que o entorpecente encontrado era de sua 

propriedade, no entanto se destinava ao consumo pessoal, negando a 

prática de mercancia. Segue a transcrição do depoimento do acusado:

 01'35'' – A acusação referente ao tráfico de drogas não é verdadeira. 

Sou usuário, parei de usar uma época, mas havia voltado usar e minha 

esposa não sabia. Por coincidência, naquela noite usei e deixei na 

cabeceira da cama e os policias encontraram.

 02'20'' – Havia adquirido as 36 (trinta e seis) pedras para consumo 

próprio. Comprava em grande quantidade para evitar ficar saindo. Estava 

com as drogas guardadas cerca de um mês. Usava escondido porque 

minha esposa não deixa.

 03'04'' – Essas pessoas vinham na minha casa porque eram meus amigos 

e são usuários. Esse rapaz chamado Vitor tinha costume de ir na minha 

casa usar, mas não sabia que era “fixado” na mão da polícia. Essas 

pessoas já traziam as drogas para usar na minha casa e cada um usava a 

sua droga.

 Logo, ainda que se alegue a não ocorrência da mercancia, há provas 

incontestes acerca do comércio ilícito, tipificando o delito de tráfico de 

drogas.

 Salienta-se que, o acusado, como costuma acontecer em delitos desta 

natureza, nega amplamente os fatos, em contrariedade com os demais 

elementos de prova constantes dos autos, em que se verifica a 

apreensão de material relacionado ao tráfico de drogas e se extrai 

depoimentos firmes dos policiais que realizaram o flagrante.

Como se sabe, o caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, 

faz com que os policiais, na maior parte das vezes, sejam as únicas 

testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria 

comprometer a repressão ao crime, ainda, mais quando corroborados por 

outros elementos jungidos no caderno processual.

 Logo, a quantidade, a forma de acondicionamento da droga, os 

depoimentos encartados nos autos e todas as demais provas colidem no 

sentido de que o réu estava guardando em depósito entorpecentes para o 

fim de mercancia.

 Assim, entendo confirmada a materialidade e existência de suficientes 

indícios de autoria, configurando o crime de Tráfico Ilícito de Drogas.

 2.1.1 Da aplicação do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006:

Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 

4º da Lei 11.343/06 pugnada pelo acusado, verifico que o acusado faz jus 

ao reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 

11.343/06, haja vista que a causa de diminuição em tela, visa conferir uma 

proporcionalidade à repressão penal do pequeno traficante, assim 

concebido o agente que, ipsis litteris, "seja primário, de bons 

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 

organização criminosa".

 Nesse sentido:

 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALMEJADA 

APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11343/06 – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS – BENESSE CONCEDIDA – REGIME ABERTO 

– SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA 

DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – DE OFÍCIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – 

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MAL SOPESADAS- RECURSO PROVIDO. De 

ofício, a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base acima do 

mínimo legal deve ser afastada, face à ausência de elementos concretos 

para aferir como desfavoráveis as moduladoras do art. 59 do CP. 

Preenchidos os requisitos necessários, impõe-se o reconhecimento da 

causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Se o 

quantum da pena é abaixo de 4 anos e as circunstâncias não são 

totalmente desfavoráveis, cabe fixar o regime aberto para início de 

cumprimento da pena. Cabe substituição da pena privativa de liberdade 

por duas restritivas de direitos, eis que o Apelante preenche os requisitos 

do art. 44, I a III do CP Contra o parecer, recurso provido. TJ-MS - 

Apelação APL 00153303920148120001 MS 0015330-39.2014.8.12.0001 

(TJ-MS). Data de publicação: 27/10/2015.

Logo, seguindo-se tal viés interpretativo no caso em voga, corrobora-se a 

aplicação desta causa excepcional de diminuição de pena em seu máximo 

legal.

Portanto, nota-se que o conjunto probatório contém provas suficientes 

para condenar o réu, sendo o fato praticado típico, não operando em favor 

do réu qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo ser 

incurso criminalmente nas penas dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
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2.2 Quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03

A materialidade está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (ref. 

02); termo de exibição e apreensão constando 01 (uma) arma de fogo, tipo 

Revólver, marca Taurus com numeração DF 80834, calibre 32 e 16 

(dezesseis) munições calibre 32; boletim de ocorrência da Policia Civil (ref. 

02), laudo e depoimentos encartados no caderno investigativo e em juízo 

(ref. 02 e 68).

A autoria também resta provada, conforme se vê nos depoimentos 

prestados em juízo e em sede inquisitorial (ref. 02 e 68).

O policial militar Fabricio da Silva Valdanha, ouvido em juízo (ref. 68) 

declarou que:

 00:56'' – Por ocasião da busca e apreensão na residência do acusado 

não estive presente, participei da abordagem no local onde estava 

trabalhando, quando localizou a arma de fogo em seu poder.

 01'06' – Estava havendo uma operação de Rondonópolis para 

cumprimento de ordem judicial, onde foi encontrado as substâncias 

entorpecentes, oportunidade que o Comandante de Rondonópolis solicitou 

apoio e determinou que dirigíssemos até o serviço do acusado. Realizada 

a abordagem e revista pessoal foi encontrada a arma de fogo, momento 

em que confessou a propriedade da aludida arma.

Em complemento, tem-se o depoimento do policial civil Renato Carlos dos 

Santos Berigo, vejamos trechos do depoimento prestado em juízo (ref. 68):

 02'32'' – Na residência também foi encontrada munições de calibre 32, 

razão que foi perguntado a esposa de Reinaldo se havia arma de fogo no 

local, afirmou que Reinaldo andava armado.

 02'57'' - Dirigimos até o local onde Reinaldo se encontra, sendo-lhe 

questionado acerca da arma de fogo, de imediato, confessou o porte da 

referida arma e foi entregue a guarnição.

 Na mesma linha é o depoimento do investigador de polícia Cleiton de 

Souza Jacobina em sede inquisitorial (ref. 02), em que declarou que o 

acusado foi localizado no seu local de trabalho, e ao ser abordado 

confessou o porte de arma de fogo, sendo entregue a guarnição.

A que se destacar ainda que o acusado em sede inquisitorial (ref. 02), e 

em juízo (ref. 68) confessou a propriedade da arma de fogo e das 

munições.

Como de conhecimento, o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, 

trata-se de crime de perigo abstrato, sendo desnecessária demonstração 

de efetivo perigo de lesão.

 Nesse contexto, a jurisprudência pátria:

 Ementa: PENAL - ARTIGO 14 DA LEI 10.826 /03 - PORTE ILEGAL DE 

ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA - PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA - 

ARMADESMUNICIADA - INADMISSIBILIDADE - DELITO DE PERIGO 

ABSTRATO - CRIME DE MERA CONDUTA - SENTENÇA CONDENATÓRIA 

MANTIDA - ATENUANTES CONFISSÃO E MENORIDADE - REDUÇÃO DA 

PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. - O delito de portar arma de fogo de uso 

permitido, mas sem autorização legal, é crime de perigo abstrato ou 

presumido e portanto independe de estar a arma municiada ou não e 

dispensa a demonstração efetiva de uma situação concreta de risco. - O 

reconhecimento de circunstâncias atenuantes não conduz à redução da 

pena aquém do mínimo legal conforme entendimento doutrinário e 

jurisprudencial, inclusive firmado pela Súmula nº. 231 do STJ e Súmula n. 

42 do TJMG. V.V. APELAÇÃO - PORTE DE ARMA - ART. 14DA LEI 10826 

/03 - PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME - POSSIBILIDADE DE NÃO SER 

DECLARADA CASO A DECISÃO DE MÉRITO SEJA MAIS FAVORÁVEL AO 

RÉU - DIREITO DE SER DECLARADO INOCENTE - CRIME DE PERIGO 

ABSTRATO - PRINCÍPIO DA LESIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DO RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA - ARMA DESMUNICIADA - 

CONDUTA ATÍPICA. I - Seja em defesa do princípio da dignidade humana, 

previsto na Constituição Federal de 1988 como o alicerce do nosso 

ordenamento jurídico, seja pela aplicação analógica do art. 249 , § 2º do 

Código de Processo Civil , as decisões benéficas ao réu que não se ligam 

ao cerne da imputatio não podem se sobrepor àquelas de mérito, também 

favoráveis, como a sentença absolutória. II - No crime de porte ilegal de 

arma é sempre necessário que se comprove a lesividade da conduta 

incriminada. III - O princípio da lesividade ou ofensividade possui lastro 

constitucional exatamente no art. 5o , inciso XXXIX , CF/88 , e, no âmbito 

penal, significa a exigência de efetiva lesão ou o perigo concreto ou 

idôneo de dano ao interesse jurídico para caracterização. J-MG - 

100240569317690011 MG 1.0024.05.693176-9/001(1) (TJ-MG). Data de 

publicação: 06/07/2009.

E mais:

 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE ARMA DE FOGO - 

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E DE 

PERIGO ABSTRATO. Havendo comprovação da materialidade e da autoria 

do crime, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por 

insuficiência de provas. Da mesma forma, não há como se reconhecer a 

atipicidade da conduta de porte ilegal de arma de fogo, pois se tratando de 

crime de mera conduta e de perigo abstrato, mostra-se desnecessária a 

demonstração de efetivo perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela 

norma. TJ-MG - Apelação Criminal APR 10303120013790001 MG (TJ-MG) 

Data de publicação: 31/03/2015.

A conduta que simplesmente coloca em risco a tutela dos bens, possui 

tipificação apenas com a probabilidade do dano e não com a sua efetiva 

lesão.

Logo, o fato praticado é típico, não operando em favor do réu qualquer 

excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo ser incurso nas penas 

do art. 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

3. DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na denúncia, e CONDENO o réu REINALDO DE MORAIS TELES, 

já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 

nº 11.343/2006 c/c art. 14 da Lei 10826/03.

 Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena. Outrossim, a fim de se evitar repetições 

desnecessárias passo a analise das circunstancias judiciais dos delitos 

conjuntamente.

Considerando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, 

denoto que:

 a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: não possui maus antecedentes;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: não destoam dos crimes desta natureza;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 i) Natureza/quantidade da droga: valoro negativamente tendo em vista ser 

ilícito de alto poder degenerativo da pessoa, causando dependência, bem 

como pela quantidade apreendida qual seja, 36 (trinta e seis) pedras de 

substância entorpecente análoga a pasta base de cocaína e 01 (uma) 

porção substância esverdeada análoga à maconha, (ref. 02 e 166).

 3.1 Quanto ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06:

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 06 (seis) anos de reclusão, com pagamento de 600 (seiscentos) 

dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes. Não 

incidem atenuantes, tendo em vista que a confissão qualificada não pode 

ser considerada para este fim, conforme farta jurisprudência do STJ, 

permanecendo a pena provisória no patamar de 06 (seis) anos de 

reclusão, com pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Incide-se, a 

minorante de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, visto que o 

acusado preenche os requisitos da mesma, aplico a minorante no patamar 

de 2/3, tornando a pena concreta e definitiva em desfavor de REINALDO 

DE MORAIS TELES em 02 (dois) anos de reclusão com pagamento de 500 

(quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do salário 

mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não haver informação nos 

autos sobre a capacidade financeira do réu.

 3.2 Quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do 

Desarmamento):

A par da circunstancias judiciais acima analisadas, fixo a pena base no 

mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão com pagamento de 10 

(dez) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes. 

Encontra-se presente a circunstância atenuante relativa à confissão (art. 

65, III, "d", do Código Penal). Entretanto deixo de minorar, por já estar 

fixada no mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ, mantendo a 

pena provisória em 02 (dois) anos de reclusão com pagamento de 10 

(dez) dias-multa.
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 Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, pelo 

que torno a pena concreta e definitiva em desfavor de REINALDO DE 

MORAIS TELES no patamar de 02 (dois) anos de reclusão com pagamento 

de 10 (dez) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do salário 

mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto não haver informação nos 

autos sobre a capacidade financeira do réu.

3.3 Do Concurso Material

Tendo em vista que o denunciado praticou os delitos capitulados nos arts. 

33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/03 reconheço o 

concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, somando-se as 

penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu 

REINALDO DE MORAIS TELES em 04 (quatro) anos de reclusão com 

pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa que fixo no valor de 1/30 

(um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso, visto 

não haver informação nos autos sobre a capacidade financeira do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena é o ABERTO, nos termos do art. 

33, § 2º do CP.

Verifico que, na situação em tela, torna-se cabível a aplicação da 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma 

vez que o réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, 

revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.

 Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas 

de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Prejudicada a aplicação do art. 77 do CP, em razão da substituição da 

pena por restritiva de direitos.

 4. DAS DETERMINAÇÕES GERAIS

Em razão do quantum de pena fixado, concedo o direito do réu de recorrer 

em liberdade. Vale a presente como ALVARÁ DE SOLTURA para que o 

réu REINALDO DE MORAIS TELES seja colocado incontinenti em liberdade, 

se por outro motivo não estiver preso.

Condeno o réu ainda ao pagamento das custas, haja vista não ser 

beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas à 

ref. 02, se tal providencia ainda não foi edificada, nos termos do parágrafo 

1º, do artigo 32, da Lei de Drogas.

 Promova-se o encaminhamento da arma e munições apreendidas à ref. 02 

ao Comando do Exército em Rondonópolis/MT para as providências 

cabíveis a teor do que estabelece o artigo 25 da Lei n° 10.826/03.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos 

culpados; comunique-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso 

III, da CF/88; comunique-se ao instituto de identificação civil; expeça-se o 

necessário para execução da pena e designação de audiência 

admonitória. Efetivem-se as demais formalidades legais e arquive-se o 

presente feito, procedendo-se com as baixas e anotações necessárias.

Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a Defesa e o condenado, 

pessoalmente, indagando a eles sobre o desejo de recorrerem o que será 

feito mediante termo, tudo a teor do artigo 1421 e parágrafo único da 

CNGCGJ/MT.

P.R.I.C.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 1862 Nr: 304-43.2002.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PINHEIRO CREPALDI, GUSTAVO HENRIQUE 

CARVALHO ALBERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Julia Mangas Catarino da Fonseca 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO 

ALBERINI - OAB:OAB/DF 21.242, Rogério Pinheiro Crepaldi - 

OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:MT - 1938-A, Milton Vizini Corrêa Júnior - OAB:3076-A/MT

 Considerando que há divergência nos valores depositados em relação ao 

apontado na petição de cumprimento de sentença, nos termos da CNGC, 

IMPULSIONO os autos aos exequentes para que se manifestem, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 5781 Nr: 830-05.2005.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carneiro Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do 

exequente/impugnado para, querendo, no prazo legal, apresentar 

manifestação acerca da impugnação de fls.156/170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 7907 Nr: 250-04.2007.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Vichietti Mantuvanelli, Leila de Siqueira 

Vichietti, Fernando Cesar Passinato Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação São Luiz LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anari Vilela de Moraes - 

OAB:10215-A/MT, Genia Pontes da Silva de Paula - OAB:8611/MT, 

Luiz Antônio Miranda Mello - OAB:4.363-A/MS

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se acerca dos documentos juntados às fls.314/325.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 32462 Nr: 788-72.2013.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Roberto Dal Piva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Laura Leite Mungo - 

OAB:10.604/MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431/B - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se acerca dos documentos juntados às fls.171/174.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 43575 Nr: 943-70.2016.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandra Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emília Fraga de Moraes, Sânia Larizy Fraga de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono da parte autora 

para que recolha a diligência do oficial de justiça visando a intimação da 

requerente ou a apresente na solenidade aprazada independente de 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46348 Nr: 210-70.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmor da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de ação previdenciária ajuizada entre as partes 

acimas nominadas.É o breve relatório. Decido.É ponderável que a parte 

exerça direito à ordem jurídica justa, por meio do Poder Judiciário, cujo 

acesso não lhe tem como ser negado ou restringido.Sendo necessária a 

comprovação fática do alegado, mormente por prova pericial, impossível o 

julgamento antecipado. Desse modo, tendo em vista o fato do autor estar 

internado em Clínica Psiquiátrica nominada Centro de Recuperação 

Plenitude, situada na Rua 20, n. 07, Peixinho, Santo Antônio de 

Leverger/MT, CEP: 78.180-000, determino que a serventia expeça carta 

precatória para a Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT para a 

realização da perícia no autor (...)Cumpra-se.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36550 Nr: 226-81.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivam Taveira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 I – Apresentada resposta à acusação, verifico que não restaram 

evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 

do CPP. Razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/08/2018, às 

14h00min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 IV – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Alto Taquari/MT, 08 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47353 Nr: 726-79.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACCIN LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA TERUEL - OAB:389442

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 47353

Tendo em vista a certidão de fl.98, INTIME-SE a parte autora, via DJE, para 

que recolha as custa e taxas judiciais.

Após, retornem os autos conclusos.

Alto Taquari/MT, 08 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42993 Nr: 1683-17.2017.811.0092

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Célio Correa de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:342428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. n° 41035

Apense-se aos autos cód.40856.

Em seguida, vista ao MP para manifesta-se em relação ao laudo pericial 

realizado no veículo apreendido (Ref. 149 – autos cód.40856 – apenso).

Após, voltem conclusos.

Alto Taquari/MT, 07 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34114 Nr: 193-28.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENCIA BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA: Juvencia Batista de Almeida ajuizou Ação de Aposentadoria 

por Idade Rural em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

alegando que é segurada especial da Previdência Social, pois sempre 

trabalhou como rurícola, com o auxílio de sua família. Requereu a 

concessão de aposentadoria por idade rural. Com a inicial vieram 

documentos. Devidamente citado e intimado, o réu contestou o pedido, 

argumentando não estarem presentes os requisitos para a concessão do 

benefício. Nesta audiência foi colhido o depoimento pessoal da parte 

autora e ouvidas duas testemunhas. Em alegações finais, a parte autora 

reiterou os termos da inicial. É o relatório. DECIDO. A questão a ser 

analisada reside basicamente na comprovação da idade da parte autora e 

do alegado exercício de atividade rural dentro do período de carência, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Pois bem, o art. 48, caput, da Lei 8.213/91 

assegura o direito à aposentadoria por idade, fixando, para os 

trabalhadores rurais, o requisito da idade mínima em 55 (cinquenta e cinco) 

anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem (§ 1º). Já o art. 39, I, da 

mesma lei, estabelece que para os segurados especiais previstos no 

inciso VII do art. 11, fica garantida a concessão de aposentadoria por 

idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou pensão, 

no valor de um salário mínimo, e de auxílio-acidente, desde que comprove 

o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de 

meses correspondentes à carência do benefício requerido. Por sua vez, o 

art. 26, III, estabelece que independe de carência a concessão dos 

benefícios concedidos na forma do art. 39, I, aos segurados especiais 

referidos no inciso VII do art. 11, isto é, a pessoa física residente no 

imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, 

individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio 

eventual de terceiros, explore atividade agropecuária em área de até 4 

módulos fiscais, de seringueiro ou extrativista vegetal e de pescador 

artesanal. No caso em tela, a parte autora demonstrou por meio do 

documento de fl. 12-14 que conta atualmente com 62 anos de idade, 

preenchendo, portanto, o requisito etário. Em relação à comprovação do 

exercício da atividade rural, é cediço que há bem pouco tempo os 

negócios eram, em sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no 

campo, onde a palavra do homem tinha muita validade, não sendo 

frequente a avença escrita dos negócios. Poucos trabalhadores rurais 

conseguem comprovar, por meio documental, que exerciam a atividade 

rural, pois além do costume acima citado, os trabalhadores não tinham 

estudos, dificultando a obtenção de documentos próprios. Atentos a essa 

dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do exercício de sua 

profissão, as decisões do Superior Tribunal de Justiça, assim como o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido bastante flexíveis, 

exigindo apenas um início de prova material, bastando qualquer documento 

idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, seja apto a comprovar o 

exercício de atividade rural, não sendo necessária à apresentação de 

documentação de todo o período de carência. Nesse sentido: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA RURAL POR IDADE - INÍCIO DE 

PROVA MATERIAL - QUALIFICAÇÃO DO MARIDO FALECIDO - PROVA 

TESTEMUNHAL QUE LHE ESTENDE A EFICÁCIA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTES. 1. Admite-se, a título de início de prova material, a certidão 

de casamento ou a certidão de óbito que qualifica o cônjuge da autora 

como trabalhador rural, mesmo para fins de reconhecimento do labor 

campesino no período posterior ao falecimento do de cujus, quando a 

prova testemunhal colhida no processo lhe estende a eficácia, atestando 
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a atividade rural durante o período de carência legalmente exigido. 

Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no REsp 

1364069/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

02/04/2013, DJe 09/04/2013)”. “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 

11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. (...) 2. O entendimento 

jurisprudencial se consolidou no sentido de que é possível se comprovar a 

condição de rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão 

de casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, 

no caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. In casu, a parte 

autora apresentou os documentos de fls. 15-17, comprovando início 

razoável de prova material, eis que indicam trabalho na atividade rural, o 

que atende aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de 

Justiça. Além da prova documental, exsurge clara e em completa harmonia 

a prova oral produzida na instrução, na qual as testemunhas ouvidas 

afirmaram que conhecem a parte autora há aproximadamente 30 anos, 

sendo que presenciaram o seu trabalho na lavoura desde que a 

conhecem. O depoimento pessoal da parte autora foi coerente e confirmou 

os fatos narrados na inicial, esclarecendo que o trabalho na zona rural é 

exercido desde a infância. Nesse cenário, verifico a comprovação da 

atividade rural exercida pela parte autora há pelo menos 30 anos, 

preenchendo também o lapso temporal de exercício de atividades rurícolas 

exigido pelos artigos 25, II, 142 e 143 da Lei nº 8.213/91. Ressalto que o 

fato da parte autora não ter trazido aos autos todos os documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Tal fenômeno ocorre 

com maior intensidade no meio rural, onde as oportunidades de serviço 

são ainda mais escassas e os trabalhadores pessoas simples e humildes, 

desconhecedoras de seus direitos e obrigações. Numa interpretação 

sistemática do artigo 106, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o rol de 

documentos aptos a comprovar a atividade rural é meramente 

exemplificativo, pois entendimento em contrário fere o princípio 

constitucional da ampla defesa, consistente não somente no direito de 

defender-se, mas também no direito de agir em juízo, utilizando-se de 

todos os meios legais para comprovar o seu direito. Dessa forma, não 

pode o legislador ordinário restringir os meios de prova, o que nos leva a 

concluir que a finalidade da norma inscrita no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 

é orientar o segurado, indicando-lhe alguns documentos que podem ser 

utilizados para comprovar a atividade rural, o que não exclui a 

possibilidade de fazer uso de outros documentos para tal mister. Além do 

mais, o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, só proíbe 

provas imorais ou contrárias aos bons costumes. Por fim, esclareço que a 

demonstração de trabalho urbano, por curto período, não descaracteriza a 

qualidade de rurícola do segurado, mesmo porque a própria legislação 

admite a contagem do período de carência de forma descontínua. Confira: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

COMPLEMENTAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. IMPLANTAÇÃO. (...) 6. A anotação de 

trabalho urbano, por curto período (cerca de um ano), não descaracteriza 

a atividade campesina do requerente (fls. 13, 30 e 33). O artigo 39, I, da 

Lei n. 8213/91 expressamente admite que o exercício da atividade rural, 

pelo prazo de carência, possa ser de forma descontínua. (...) (TRF1 – AC 

0037809-82.2015.4.01.9199 / GO, Rel. JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA 

JATAHY FONSECA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 de 11/05/2017)”. 

Portanto, a parte requerente faz jus à aposentadoria por idade, nos termos 

do artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91. No que concerne ao termo inicial do 

benefício entendo que o mesmo é devido a partir da data do requerimento 

administrativo. ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para 

condenar o réu na obrigação de conceder à parte autora o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 39, I, da 

Lei nº 8.213/91, no valor mensal de 1 (um) salário mínimo, devido a partir 

da data do requerimento administrativo, isto é, 18/04/2014 (fl. 42), 

ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária incidentes 

sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução 267 do CJF, de 

02/12/2013. Fica resolvido o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Isento de custas e despesas processuais, 

nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Evidenciada a 

probabilidade do direito, pelas próprias razões da sentença de 

procedência, e havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, em virtude do caráter alimentar da prestação, concedo a tutela 

antecipada para determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, no prazo de 15 (quinze) dias. Oficie-se ao Gerente da Agência 

da Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais – APSADJ, 

com sede à Av. Getúlio Vargas, 553, 7º Andar, Centro, CEP: 78.005-600, 

Cuiabá/MT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a implantação 

do benefício previdenciário em favor da parte autora, sob pena de 

responder por eventual ato de improbidade administrativa (Art. 11, II, da Lei 

8.429/92) e crime de desobediência (Art. 330 do Código Penal). Instrua-se 

o expediente com cópia dos documentos pessoais da parte e desta 

sentença. A fim de agilizar a implantação do benefício, encaminhe-se o 

ofício e as respectivas cópias via e-mail funcional do gerente executivo, 

qual seja: odair.egues@inss.gov.br. Condeno ainda o réu no pagamento 

de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor das prestações 

vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, 

cujo percentual será definido quando liquidado o julgado, nos termos do 

inciso II, § 4º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Deixo de proceder 

à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no 

artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Sentença 

publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Intime-se o INSS. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado 

o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47436 Nr: 756-17.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A 

OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46793 Nr: 497-22.2018.811.0092

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maxwell Melo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito do Municipio de Alto Taquari - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar.Notifique-se a autoridade apontada 
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como coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar informações (art. 

7º, inciso I, da Lei nº 12.016/09).Após, abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público.Intime-se o Impetrante desta decisão.Alto Taquari/MT, 09 

de maio de 2018. Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45089 Nr: 2809-05.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, REISSON ANTÔNIO COELHO - OAB:23656, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Cód. nº 45089

Verifica-se que a apelação juntada na Ref.94 é tempestiva, razão pela 

qual a recebo.

Notifique-se o réu, através de seu Patrono para que, no prazo legal, 

apresente suas razões recursais.

Com estas, ao Ministério Público para apresentação de Contrarrazões.

Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.

 Alto Taquari/MT, 09 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47436 Nr: 756-17.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A 

OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 47436

 1- DEFIRO a liminar requerida, uma vez que analisada a inicial juntamente 

com as provas constantes aos autos, verificou-se que os requisitos legais 

para a concessão da mesma foram preenchidos, pois restou demonstrado 

o vínculo jurídico entre as partes, bem como comprovou a mora do 

requerido, mediante protesto.

2- DETERMINO o oficial de justiça que proceda as diligências necessárias, 

podendo se utilizar dos benefícios do art. 212, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil e EFETUE a BUSCA E APREENSÃO do bem alienado 

fiduciariamente, melhor descrito na cópia da inicial que segue anexa, que 

se encontra em poder da requerida no endereço indicado ou outro local 

que possa ser localizado. INTIME o requerido de que no prazo de (05) 

cinco dias depois de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade 

e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, 

podendo no mesmo prazo pagar a integralidade da dívida pendente, no 

valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem 

ser-lhe-á restituído livre de ônus, CITE-O para no prazo de (15) quinze 

dias a contar da execução da liminar, apresentar contestação, podendo 

ainda apresentar resposta entendendo ter havido pagamento a maior e 

desejar sua restituição, nos termos do art. 56 parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da 

Lei 10.931/04;

 Alto Taquari-MT, 09 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45494 Nr: 3030-85.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno de Oliveira Primo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 ANTE O EXPOSTO, considerando que o reeducando está frustrando os 

fins da execução penal, nos termos do art. 118, I da LEP, regrido 

cautelarmente seu regime para o fechado. Expeça-se o competente 

MANDADO DE PRISÃO.Após, considerando que o reeducando 

encontra-se preso na Comarca de ALTO GARÇAS/MT, determino a 

REMESSA dos AUTOS àquela Comarca para realização da audiência de 

justificação e continuidade do cumprimento da pena. Até porque, em caso 

de regressão definitiva, o reeducando deverá permanecer naquela 

localidade, em virtude da ausência de estabelecimento penal nesta 

Comarca.Ciência ao reeducando, Ministério Público e Defesa.Alto 

Taquari/MT, 8 de maio de 2018. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46874 Nr: 525-87.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÃO IDENTIFICADO (km 423+700 AO 423+768)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, Gustavo Gonçalves Gomes - 

OAB:266.894-A/SP, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46874 Nr: 525-87.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÃO IDENTIFICADO (km 423+700 AO 423+768)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, Gustavo Gonçalves Gomes - 

OAB:266.894-A/SP, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 46874

Reintegração de Posse

RUMO MALHA NORTE – ALL – AMERICA LATINA LOGÍSTICA MALHA 

NORTE S/A, na pessoa de seu representante legal, ajuizou AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR em face de NÃO 

IDENTIFICADOS, aduzindo que é legítima possuidora e proprietária do 

imóvel descriminado na matrícula nº 7.762, 7.774 e 7.775 do CRI de Alto 

Araguaia/MT, equivalente a uma gleba de terras pastais e lavradias, 

situada no local determinado Fazenda Cabeceira do Pontal e Fazenda 

Buriti Lage, desmembrada da Fazenda Taquari, no Município de Alto 

Taquari/MT.

 A autora, ainda sob a denominação Rumo Malha Norte, venceu leilão 

especial para concessão onerosa da exploração do serviço público de 

transporte ferroviário de carga Malha Norte, celebrando Contrato de 

Concessão para exploração do Serviço em 19/05/1989 com a União 

Federal, por meio do Ministério dos Transportes.

Aduziu ainda que entre 21/02/2018 e 22/02/2018 a empresa de segurança 

patrimonial a seu serviço identificou que os réus haviam invadido, sem 

autorização o imóvel mencionado, construindo no Km 423+700 AO 

423+768, uma cerca de arames farpado com palanques de madeira a 

30,00 metros do eixo da via férrea, com 68,00 metros de extensão, sendo 

que dentro desta área delimitada há plantações e um barraco de tapume 

com aproximadamente 25,00 metros quadrados, os quais se encontram na 

faixa de domínio da autora. Os réus não foram encontrados para a devida 

qualificação e notificação.

Alegam que após a constatação, foi registrada a ocorrência através do 

Boletim de Ocorrência nº 2018/62025, no Município de Alto Araguaia/MT, 

permanecendo a invasão até a data da propositura da presente ação.
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Relatam ainda que a Prefeitura de Alto Taquari/MT constatou a invasão, 

oficiando a empresa autora para que tomasse as providências 

necessárias.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja reintegrada na 

posse da área esbulhada.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 18/145.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação em que a autora busca ser reintegrada na posse da 

área litigiosa – localizada no Km 423+700 AO 423+768, situada no local 

determinado Fazenda Cabeceira do Pontal e Fazenda Buriti Lage, 

desmembrada da Fazenda Taquari, no Município de Alto Taquari/MT, onde 

foi construído uma cerca de arames farpado com palanques de madeira a 

30,00 metros do eixo da via férrea, com 68,00 metros de extensão, sendo 

que dentro desta área delimitada há plantações e um barraco de tapume 

com aproximadamente 25,00 metros quadrados, os quais se encontram na 

faixa de domínio da autora.

Primeiramente, ressalto que é preciso ter como norte nas ações 

possessórias a situação fática, não se discutindo a propriedade, tanto que 

o artigo 561 do Novo Código de Processo Civil estabelece os requisitos a 

serem provados pelo autor durante a instrução do processo, e entre eles 

não há qualquer indicação de situação jurídica a ser provada. Transcrevo 

o artigo 561 do Novo Código de Processo Civil:

 “Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou 

a perda da posse, na ação de reintegração.”

Sobre o tema, transcrevo os valiosos ensinamentos de Cristiano Chaves e 

Nelson Rosenvald:

"No juízo possessório, são exercitadas as faculdades jurídicas oriundas 

da posse em si mesma, não se cogitando de qualquer relação jurídica 

subjacente. De fato, nada impede que uma pessoa submeta uma coisa a 

seu poder, sem que a posse seja justificada por qualquer título jurídico e, 

mesmo assim, mereça proteção pelo sistema. Em síntese, tutela-se a 

posse com base no fato jurídico da posse. (...) Assim, o jus possessionis 

(possessório) tutela o direito de possuir pelo simples fato de uma posse 

preexistente hostilizada por uma ofensa concreta, sem qualquer 

discussão no tocante ao fenômeno jurídico da propriedade. (...) A tutela 

possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o 

bem, tenha sido ela emanada de um ato-fato (ocupação do bem); de um 

direito real (usufruto) ou obrigacional (locação), ou mesmo do próprio 

direito de propriedade. Em qualquer dos casos, o titular da relação jurídica 

fundamentará a pretensão com base na posse que afirma exercer e não 

na qualidade de seu título. O jus possidendi é matéria estranha e alheia a 

essa discussão, abstraindo-se do exame da lide possessória a discussão 

acerca do direito subjacente ao que aconteceu no mundo dos fatos." 

(Direitos Reais, Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 5ª ed., 2008, p. 110-111)

In casu, ao que consta dos autos, em cognição sumária e superficial do 

conjunto fático-probatório, tenho que restaram satisfeitos todos os 

requisitos legais ensejadores da medida liminar instada pela autora.

Isso porque, a matrícula e os documentos juntados demonstram que a 

autora possui a concessão de exploração do serviço de transporte 

ferroviário de cargas, na denominada Malha Norte, através do Contrato de 

Concessão assinado em 19 de maio de 1989 com a União Federal, bem 

como a posse e propriedade da área explorada.

Além disso, o relatório da empresa que monitora a faixa de domínio da 

concessionária autora e as fotografias trazidas aos autos apontam a 

ocupação realizada pelos requeridos e confirmam, por ora, que o local foi 

esbulhado a partir do mês de fevereiro de 2018, além de que demonstram 

que a edificação de casebres no local está sendo feito a menos de 15 

(quinze) metros do eixo central da ferrovia, o que caracterizaria faixa de 

domínio público.

Igualmente, conforme ofício SMAMA 62/2017, com data do dia 01/12/2017, 

expedido pela Coordenadora Municipal de Agricultura e Meio Ambiente da 

Prefeitura de Alto Taquari/MT ao Coordenador da empresa autora, já 

relatava uma mobilização de pessoas que estariam delimitando lotes na 

área objeto da presente demanda, alertando ainda sobre possíveis 

invasões, necessitando de medidas a serem tomadas.

O esbulho está caracterizado também pelo Boletim de Ocorrência n. 

2018.62025.

Nesse cenário, ficou evidente que os réus invadiram parte da propriedade 

da autora, sendo que tal invasão data de menos de ano e dia (fevereiro de 

2018), ficando caracterizado o esbulho. Com isso, a autora se viu 

impedida de, naquele espaço, exercer atos típicos de domínio, 

principalmente de fiscalização e conservação da área tomada.

Ademais, a parte autora alerta que a faixa de domínio, local onde os 

requeridos estão invadindo, é uma extensão de segurança reservada 

para proteger os cidadãos que trafeguem, transitem ou cruzem as 

ferrovias, além de prover a segurança das edificações.

Outrossim, a permanência dos requeridos em área de segurança, como na 

faixa de domínio no presente caso, causa manifesto risco de acidente na 

área, acentuando que, na qualidade de concessionária de transporte 

ferroviário, a autora tem o dever de manter a segurança do próprio 

serviço que vem sendo prestado, bem como dos cidadãos que trafegam 

próximo a linha férrea.

 Destarte, demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, impõe-se o 

deferimento da liminar possessória.

ANTE O EXPOSTO, com base no art. 563 do NCPC, defiro a liminar para 

determinar a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, em favor 

da autora, devendo os réus e todas as demais pessoas que se 

encontrarem no local desocuparem a área, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo os invasores retirar seus pertences pessoais e materiais 

utilizados na construção das moradias, às suas expensas.

 Fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para 

o caso de transgressão desta decisão, a fim de evitar nova turbação ou 

esbulho (art. 555, parágrafo único, I, do NCPC).

Expeça-se Mandado de Reintegração de Posse, ficando autorizado ainda 

o uso de força policial, em caso de necessidade.

Após o cumprimento da liminar, CITEM-SE os réus para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação (art. 564, parágrafo 

único, do NCPC).

 Alto Taquari/MT, 08 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45257 Nr: 2900-95.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Ferreira Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 45257

 DESIGNO audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 18 

de julho de 2018 às 14:00min (MT).

INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência. As testemunhas 

deverão comparecer independentemente de intimação.

Alto Taquari/MT, 08 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41362 Nr: 743-52.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 I – Apresentada resposta à acusação, verifico que não restaram 

evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 

do CPP. Razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/08/2018, às 

15h00min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 IV – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.
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V – Tratando-se de apuração de crime cometido contra a dignidade 

sexual, determino o sigilo dos autos, nos termos do art. 234-B do CP.

 Alto Taquari/MT, 07 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44297 Nr: 2406-36.2017.811.0092

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE ANDREIA CERANTES 

ANCHIETA - OAB:215456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 Cód. nº 44297

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos movida por VICENTE JUNIOR 

DOURADO CORREA, em face de VICENTE CORREA DA SILVA FILHO, 

todos já qualificados.

As partes celebraram acordo, requerendo a homologação judicial.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as 

partes, para que produzam seus efeitos legais, ficando resolvido o mérito, 

nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Arbitro honorários advocatícios a advogada nomeada para a defesa do 

autor em juízo no importe de 3 (três) URH.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias, e arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação.

P.I.

Alto Taquari/MT, 27 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45520 Nr: 3047-24.2017.811.0092

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DKSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Andreia Cerantes 

Anchieta - OAB:24130/MT

 Cód. 45520

Trata-se de Ação de Guarda c/c Tutela Provisória de Urgência ajuizada 

por Eder Lucas Martins em face de Daielly Kristinne Souza Capoci, ambos 

devidamente qualificados.

Conforme audiência de fls. 56/54, as partes acordaram com relação à 

guarda.

Dado vista ao Ministério Público, o mesmo não se opôs à homologação (fls. 

64).

Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o presente acordo celebrado entre as partes, decidindo a lide com 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do 

Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se termo de guarda definitiva do infante em favor do autor.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado para a defesa do 

autor em juízo no importe de 2 (duas) URH.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se, com as baixas 

necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

P.I

Alto Taquari/MT, 26 de abril de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21010 Nr: 1152-72.2010.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Alves Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Mascarenhas Navas - 

OAB:17.075A- MT, Leonardo Gomes da Silva - OAB:13464-A, 

Silvanio Amelio Marques - OAB:293188/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 21010

DECISÃO

I) Nomeio o Dr. Alan Christian de Araújo Santos CRM/MT nº 9142, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço à Rua Antônio Inácio, 999, Centro, 

Telefones (66)3496-1980 e (62) 99661-5033, para realizar o exame 

pericial solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, 

fixando desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização 

da perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados. (Arts. 465, 466 e 473, do 

CPC).

II) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte 

reais), especialmente diante da escassez de profissionais habilitados e 

disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de Município com 

baixa população.

 III) CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e local para 

realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para efetuar as 

intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e dos 

quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais do 

periciando.

 IV) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (art. 477, § 1º, do 

CPC)

 V) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Intimem-se.

Alto Taquari/MT, 04 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21010 Nr: 1152-72.2010.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Alves Teodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Mascarenhas Navas - 

OAB:17.075A- MT, Leonardo Gomes da Silva - OAB:13464-A, 

Silvanio Amelio Marques - OAB:293188/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar a parte autora, por 

meio de seu patrono, para que compareça no dia 28.05.2018, às 19 horas 

(horário de Brasília), na Fundação Municipal de Saúde de Alto Taquari 

(FUNSAT), localizada na Rua Antonio Inácio, n.º 999, Centro - Alto 

Taquari-MT, a fim de se submeter a realização de exame pericial, devendo 

levar consigo seus documentos pessoais e exames médicos que possuir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31477 Nr: 1015-85.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 799 de 1154



 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15077-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar o acusado, por meio 

de seu defensor constituído, para apresentação de memoriais finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38054 Nr: 953-40.2016.811.0092

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA DE JESUS MENEZES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38054

Diante da certidão de fl. 31, informando que decorreu o prazo sem 

resposta do Ofício nº 139/2017, expedido na Ref. 10, determino que se 

oficie, novamente, ao Banco Bradesco de Alto Taquari/MT, para que 

informe possível ativo financeiro em nome da de cujos Aguimar Pereira da 

Silva, titular da conta nº 0007274-5, Agência: 2254, desta cidade.

Alto Taquari/MT, 9 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43328 Nr: 1879-84.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ROBERTO 

CARMINATTI COELHO - OAB:13586, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT, Welder Queiroz dos Santos - OAB:11.711/MT

 DESPACHO

Intime-se o réu pessoalmente sobre as medidas cautelares impostas no 

dispositivo do acórdão proferido no julgamento do Recurso em Sentido 

Estrito (fls. 449-450), consignando que a não aceitação das medidas ou o 

seu descumprimento importará na imediata expedição do mandado de 

prisão preventiva.

Oficie-se às Polícias Civil e Militar desta Comarca para auxílio na 

fiscalização das medidas.

 Alto Taquari/MT, 9 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30906 Nr: 408-72.2013.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailson Barbosa Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 INICIALMENTE CUMPRA-SE COM URGÊNCIA O DETERMINADO NA 

DECISÃO DE REF.04 datada de 01/02/2016, EXPEDINDO-SE ofício 

comunicando sobre a suspensão/proibição da obtenção e ou manutenção 

de permissão/habilitação para dirigir, decretada ao Conselho Nacional de 

Trânsito (CONTRAN) e ao DETRAN/MT, em atenção ao art. 295 do CTB.

I – Apresentada resposta à acusação, verifico que não restaram 

evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 

do CPP. Razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2018, às 

13h15min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 IV – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Alto Taquari/MT, 09 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45544 Nr: 3068-97.2017.811.0092

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Antonio Demilson Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shirley Souza Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. n° 45544

Antes de analisar o mérito da causa verifico que a conduta, em tese 

praticada, é passível de pena de detenção, de três meses a um ano, e 

multa.

Logo, nos termos do art. 61, da Lei nº 9.099/1995, determino a 

redistribuição do feito junto ao JECRIM desta Comarca.

Alto Taquari/MT, 09 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21055 Nr: 1197-76.2010.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Unidade Regional de 

Reestruturação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate, Jairo Marcos Bortolás, 

Maria de Lurdes Kuhn Bortolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n.º 056/2007-CGJ e em atenção a Portaria 

09/2018-DF, impulsiono estes autos com o fim de intimar a parte 

interessada, por meio de seu advogado, a manifestar-se acerca do pedido 

de Diligências Extras realizado pelo Oficial de Justiça às fls. 117/118, bem 

como requerer o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33991 Nr: 101-50.2015.811.0092

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weverton Lucas Neves de Almeida dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 I – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/08/2018, às 

12h45min. (Horário MT)

II – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

faltantes arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para 

inquirição ou interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 III – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Alto Taquari/MT, 08 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34024 Nr: 130-03.2015.811.0092

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públcos do Estado 

de Mato Grosso - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Alves Pinho - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 34024

SENTENÇA

Trata-se de Notificação Judicial ajuizada pela Federação Sindical dos 

Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT em face da 

Câmara Municipal de Alto Taquari/MT, ambos devidamente qualificados.

 O Requerente foi intimado para recolher as custas e despesas 

processuais pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição (fl. 40).

Foi certificado o decurso do prazo para pagamento das custas (fl. 43).

 É o relatório.

 DECIDO.

Considerando a inércia da parte autora em cumprir à determinação judicial, 

impõe-se o indeferimento da petição inicial.

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 330, IV, do CPC, indefiro a petição 

inicial, ficando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, I, do mesmo código.

Sem custas nem honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.I.

Alto Taquari/MT, 08 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37145 Nr: 452-86.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mary Magda Queiroz Dias - OAB:22.109/MT

 I – Apresentada resposta à acusação, verifico que não restaram 

evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 

do CPP. Razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23/08/2018, às 

13h00min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 IV – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

V – Tratando-se de apuração de crime cometido contra a dignidade 

sexual, determino o sigilo dos autos, nos termos do art. 234-B do CP.

 Alto Taquari/MT, 08 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37049 Nr: 399-08.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EOMdO, JMdC, OJB, EBdP, NBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/O-MT, FLÁVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5925/MT, Moisés Borges Rezende Júnior - OAB:5.374, Vitor 

Musa Gonçalves - OAB:17.747, VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17747

 Certifico, em cumprimento a determinação constante na Ref. 152, que 

serve a presente para fins de intimar os denunciados, por meio de seus 

defensores, para apresentação de memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44671 Nr: 2608-13.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES 

LTDA ME, João Angeloni Junior, LUCIA ELENA POLETO ANGELONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 44671

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco Bradesco 

S.A, em face de Junior Van Transportes Terrestres LTDA-ME, ambos 

devidamente qualificados.

 Às fls. 71/72 o Requerente requereu a desistência da presente demanda.

É o sucinto relato. Decido.

Compulsando os autos verifica-se que não houve a triangularização 

processual, dispensando, assim, a intimação do requerido à luz do § 4º do 

artigo 485 do NCPC.

 Por tais razões, homologo a desistência da ação, motivo pelo qual resolvo 

o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

 Determino, caso o mandado de busca e apreensão esteja em poder do Sr. 

Oficial de Justiça, seja o mesmo cientificado da desistência da presente 

ação.

Sem custas finais, pois já foi recolhido no início e sem honorários, pois não 

houve apresentação de resposta.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 08 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35669 Nr: 1004-85.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  A ç ã o  d e  C u m p r i m e n t o - > P r o c e d i m e n t o s 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:10340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacó Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013/MT

 Código: 35669

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 10 dias, especifiquem as 

provas que ainda pretendem produzir, explicitando o cabimento e 

pertinência das mesmas. Nesta oportunidade, caso haja necessidade de 

prova testemunhal, já deverá ser colacionado aos autos, o respectivo rol 

de testemunhas.

Com as especificações das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Alto Taquari/MT, 08 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44819 Nr: 2674-90.2017.811.0092

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paroquia São José

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANDRE DA SILVA 

BARBOSA - OAB:5049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 44819

 Trata-se de Pedido de ALVARÁ JUDICIAL movido pela Paróquia São José 

e Nossa Senhora Aparecida de Alto Taquari/MT, solicitando a autorização 

para realização do evento “Festa de Nossa Senhora Aparecida”, que 

aconteceu entre os dias 21 a 22 de outubro de 2017, nas dependências 
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do Salão Paroquial, nesta cidade de Alto Taquari/MT.

À fl. 21, o Ministério Público requereu a extinção da presente demanda por 

perda do objeto, considerando que o evento já ocorreu.

 É o breve relato.

DECIDO.

No presente caso, verifica-se que o requerente buscava a autorização 

para realização, do evento, nas datas citadas, através da expedição do 

Alvará Judicial.

Logo, considerando que o evento já ocorreu nos dias 21 e 22 de outubro 

de 2017, verifico que realmente perdeu o objeto a presente ação.

ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, nos termos 

do artigo 485, inciso VI do CPC, DIANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO.

Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os 

presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, independente de nova determinação.

Sem custas nem honorário.

P.I.

Alto Taquari/MT, 08 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37704 Nr: 758-55.2016.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Paraná Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 37704

 Considerando o pedido de Ref.24, determino a remessa deste feito ao 

Conciliador desta Comarca, para designação de sessão de 

conciliação/mediação, presidida por conciliador/mediador devidamente 

capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos.

Alto Taquari/MT, 08 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17946 Nr: 1106-54.2008.811.0092

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávia Adriana Nunes Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLÁVIA ADRIANA NUNES NOGUEIRA, 

Cpf: 81283458187, data de nascimento: 03/04/1979, brasileiro(a), natural 

de Paranaíba-MS, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Executado acima qualificados para que efetue, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das despesas judiciais no 

importe de R$ 503,16 (quinhentos e três reais e dezesseis centavos), 

sendo as custas no valor de R$ 376,85 e taxas no valor de R$ 126,31. 

Estes valores referem-se à receita das custas judiciais a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença de fls. 69. A parte deverá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS., para proceder a 

impressão da guia e posterior pagamento, protocolizar via PEA através do 

advogado ou junto ao protocolo do Forum local.

Despacho/Decisão: Processo n° 2008/238 – Código 17946Vistos 

etc.Tendo em vista que a parte requerida não foi localizada para ser 

intimada a pagar as custas processuais, proceda-se a anotação à 

margem da distribuição do valor pendente das custas, nos termos do art. 

467 da CNGC.Após, ao arquivo, com as baixas de estilo.Cumpra-se.Alto 

Taquari/MT, 19 de maio de 2017.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GLEIDE DE OLIVEIRA 

MOURA, digitei.

Alto Taquari, 08 de maio de 2018

Matheus Pereira de Oliveira Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-72.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 28 de junho de 2018, às 12h30 (horário de MT), no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer 

das audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento 

de mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95, sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 10 de maio de 2018. Mariângela Ferreira 

Cerantes Gestora Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua 

Altino Pereira de Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - 

MT - CEP: 78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53915 Nr: 2056-72.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) RECEBO a inicial em todos os seus termos.

 2) Processe-se o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC/2015, 

artigo 189, II).

4) Cumpre ressaltar que a presente inicial traz em seu bojo pedido 

correspondente ao procedimento especial (AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL LITIGIOSA C/C PARTILHA DE BENS).

No entanto, considerando que, com o emprego do procedimento comum 

não restará obstada a aplicação de técnicas processuais previstas no 

referido pedido de procedimento especial (artigo 693 e seguintes, do CPC), 

nos termos do art. 327, § 2º, do CPC/2015, bem como, que, uma vez não 

realizado acordo na audiência de que trata o procedimento especial (artigo 

695, do CPC/2015), de qualquer forma, passarão a incidir as normas do 

procedimento comum (artigo 697, do CPC/2015), ei por bem designar a 

audiência de que trata o artigo 695, do CPC/2015.

4.1) CITE-SE pessoalmente a parte ré para comparecer à audiência de 

mediação e conciliação que será realizada pela conciliadora credenciada 

nesta Comarca no dia 11 de junho de 2018, às 15h00 horas.

4.2) CONSIGNE-SE, por fim, no ato de citação que, caso não haja 
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autocomposição na audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a 

contar da data da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para 

apresentar resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos 

narrados na inicial (CPC/2015, art. 344).

5) INTIMEM-SE a parte autora e seu advogado para comparecerem à 

audiência supra designada.

6) CIÊNCIA à Defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46603 Nr: 269-13.2014.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thatiane de Carvalho Brito - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE EXEQUENTE, 

POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR para se manifestar no feito, no 

prazo de 10 dias, conforme determinação de fls. 75.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 51967 Nr: 609-49.2017.811.0084

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Max Parentins Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Vistos.

Havendo necessidade de readequar a pauta, resolvo redesignar à 

audiência para ao dia 10 de maio de 2018, às 14:40 horas, mantendo 

inalteradas as demais determinações.

Intimem-se

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 08 de maio de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 30909 Nr: 2-56.2005.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Apiacás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaner Mechi, Iraci Champi Mechi, Construtora 

Dinâmica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cezar Nivaldo Naspolini - 

OAB:MT 3207 - B, José Carlos Guimarães Junior - OAB:OAB/MT 

5959

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias acerca da resposta do ofício 1399/2016, conforme 

determinação de fls. 285.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49015 Nr: 155-06.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE FERREIRA CATULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, conforme artigo 485, VI, do Código Processual Civil.

Sem custas e honorário advocatícios, por ser a parte beneficiária da 

justiça gratuita.

CONSIDERANDO A REDAÇÃO PREVISTA NO ART. 12, DO CPC/2015, 

ESTA SENTENÇA FORA PROFERIDA DE ACORDO COM O DISPOSTO NO § 

2º, INCISO IV.

Aguarde-se o prazo de 15 dias, nada sendo requerido, certifique-se 

imediatamente o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de costume.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 31546 Nr: 633-97.2005.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rejane Aparecida Fogaça Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoy e Sisti Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim da Fonseca 

- OAB:7010/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias, acerca das fls. 230/231.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49139 Nr: 210-54.2016.811.0084

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nira Braga Botelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Felizardo de Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphaela Andrade Zacarias - 

OAB:20421/B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim sendo, DEFIRO O ALVARÁ PRETENDIDO, autorizando a 

requerente Nira Braga Botelhoa retirar importânciaexistente na Caixa 

Econômica Federal -Agência 1385, conta 00074881-0, em nome de André 

Lucas Botelho de Sá. Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015

Expeça-se o competente alvará para o levantamento concedido.

Arbitro os honorários no valor de 02 URH’s, de acordo com a tabela da 

OAB/MT, tendo em vista o reduzido trabalho desenvolvido, sua baixa 

complexidade, o tempo envolvido em sua consecução e o lugar em que foi 

prestado, assim como a expressão financeira envolvida, de modo que seja 

observada a razoabilidade e a proporcionalidade, mas garantida 

remuneração digna à nobre causídica. Inteligência do art. 303 da CNGC 

Judicial. Expeça-se certidão.

Sem custas e despesas processuais, por ser a autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47484 Nr: 927-37.2014.811.0084

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO SALICIO FABIANO 
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- OAB:14474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphaela Andrade Zacarias - 

OAB:20421/B - MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de 

decretar o divórcio do casal José Ribamar Nascimento Santos e Luzi Maria 

do Nascimento. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Custas, despesas e honorários pela parte requerida, os últimos arbitrados 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º, do Novo 

Código de Processo Civil. Contudo, considerando tratar-se de ré revel 

citada por edital e assistida por curadora especial, fica DISPENSADO do 

pagamento.

Transitada em julgado esta sentença, EXPEÇA-SE mandado de averbação 

ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Teresina – PI.

Igualmente após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE certidões de 

honorários advocatícios em favor da advogada nomeada para atuar como 

curadora especial do réu (02 URH), nos termos da Tabela OAB/MT.

Considerando a redação prevista no art. 12, do CPC/2015, esta sentença 

fora proferida de acordo com o disposto no § 2º, inciso VII, por se tratar 

de processo incluso no rol da META 2/2018 do CNJ.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55416 Nr: 736-50.2018.811.0084

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSP, FSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Diante a certidão da distribuidora, intime-se a parte autora para, no 

prazo de quinze (15) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao 

recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321 do CPC/2015), 

ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob pena de 

indeferimento da inicial.

2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no artigo 10, 

do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida determinação.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46842 Nr: 489-11.2014.811.0084

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilka Elessandra Reizer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Feliciano de Deus 

Nery - OAB:6193/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos do Devedor oposto por Ilka Elessandra Reizer, em 

face da ação de execução forçada por título executivo extrajudicial que 

lhe move o Banco Bradesco S/A.

Entre um ato e outro, e após regular trâmite processual, as partes 

celebraram acordo extrajudicial, dos autos, pugnando pela extinção do 

feito com o adimplemento da avença.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Compulsando estes autos, verifico que os litigantes efetuaram composição 

extrajudicial nos autos de código 46600, visando colocar fim ao litígio de 

forma consensual, pugnando pela extinção deste feito.

Pois bem. A causa versa sobre direitos disponíveis, os quais admitem 

transação. Além disso, constata-se que o acordo em comento foi 

livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes demandantes. 

Em virtude disso, a homologação da avença é medida que se impõe.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que surtam os seus 

jurídicos e regulares efeitos, o ACORDO a que chegaram as partes, nos 

moldes das cláusulas estipuladas livremente entre as partes. Como 

consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte embargante.

Considerando que esta sentença acolheu pretensão conjunta das partes, 

mostra-se inegável a ausência de interesse na interposição de recursos, 

operando-se a hipótese do art. 1.000, do Código de Processo Civil. Em 

razão disso, CERTIFIQUE-SE, desde logo, o trânsito em julgado da. Após, 

ao arquivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45658 Nr: 370-84.2013.811.0084

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Antonio Zonetti, Vania Maria Mello Zonetti, Vander 

Pádua Mello, Veridiana Lopes Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaria - OAB:20495-A

 Por tudo acima exposto, JULGO PROCEDENTE OS PRESENTES 

EMBARGOS DE TERCEIROS, E DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, por consequência DECLARO NULO a indicação do bem em 

questão como penhora nos autos em apenso (Cód. 33920), bem como 

qualquer ato de expropriação que tiver ocorrido ou na constância de 

ocorrer, referente ao mesmo processo de execução apensado.Deve a 

secretaria oficiar ao Cartório de registro de Imóveis desta comarca para o 

levantamento de restrições, caso haja, na matrícula cuja cópia se encontra 

encartada às fls. 39/49.Condeno a parte embargada ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários sucumbenciais no importe de 10% 

(dez por cento) a ser pago ao patrono das partes embargantes, com base 

no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

translade-se cópia da presente sentença para os autos da ação de 

execução em apenso (Cód. 33920) e intime-se o credor a apresentar o 

calculo da dívida atualizado, bem como requerer o que entender de direito, 

e, por conseguinte, ao arquivo com as devidas baixas.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Apiacás-MT, 20 de abril de 

2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37276 Nr: 31-62.2012.811.0084

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclésio Silva dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para intimação da parte autora para recolhimento das 

diligências do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 37308 Nr: 63-67.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Púlice, Maria Tereza Olivieri Pulice, Eduardo Amil 

Tepedino Alves, Nelson Alberto Pulice

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Diefenthaeler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arley Gomes Gonçalves - 

OAB:12192/MT, Diogo Egidio Sanchs - OAB:4894-MT, Luciano Silles 
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Dias - OAB:171939/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE REQUERIDA, 

POR INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se quanto a 

petição de fls. 413, no prazo legal, conforme determinação de fls. 414.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50767 Nr: 1159-78.2016.811.0084

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemilson Antônio Rech, Alcindo Ferreira dos Santos, 

MARLÉ RODRIGUES OLIVEIRA, CARLA OLIVEIRA RODRIGUES, JEANE 

OLIVEIRA RODRIGUES, LUIS ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wosgrau Participações - Indústria e Comércio 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)

Portanto, em observância ao disposto no art. 76 da Lei nº 11.101/2005, 

DECLINO A COMPETÊNCIA para o processamento e julgamento do 

presente feito, DETERMINANDO a sua REMESSA ao r. Juízo da Comarca 

de Ponta Grossa-PR.

Intimem-se.

Cumpra-se imediatamente, procedendo-se às baixas e cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45705 Nr: 420-13.2013.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniele de Moura Paz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14.176-A-MT, Edemilson Koji Motoda - OAB:OAB/SP 

231.747, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se no prazo de 10 

(dez) dias acerca da decisão de fls. 73.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50415 Nr: 941-50.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Martins Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Socia l- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que a data para perícia a ser realizada foi ultrupassada 

(14/08/2017), assim INTIME-SE a parte autora para se manifestar, após 

conclusos.

 Cumpra-se,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45237 Nr: 598-93.2012.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder à intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para manifestar-se acerca do 

conteúdo de fls. 222 e seguintes, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50560 Nr: 1034-13.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Silva do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Marcos de Paula Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação da parte requerida, por 

intermédio de seu procurador, para dar continuidade ao cumprimento da 

transação penal aceita.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50229 Nr: 798-61.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Makis Vieira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o autor do fato, por intermédio de seu 

Procurador, para apresentar Alegações Finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50559 Nr: 1033-28.2016.811.0084

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Nascimento dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Marcos de Paula Alves - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar o requerido, na pessoa de seu 

Procurador, para comprovar em 10 dias, o cumprimento da transação 

penal

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100088 Nr: 1479-04.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Vitor da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002/MT

 Visto e bem examinado.

Trato de CARTA PRECATÓRIA oriunda para a produção de prova oral em 

audiência, razão pela qual DETERMINO que cumpra na forma deprecada e 

servindo como mandado ou, ausente eventual documento, solicite a 
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complementação junto à origem – CNGC, art. 1.359 e ss. -, assim como 

DESIGNO para o dia 4 de junho de 2018 (quarta-feira), às 17h, e, 

consequentemente, DETERMINO que intime/comunique o(a) representante 

do Ministério Público e, em sendo necessário, a(o) Defensor(a) Público(a) 

de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 8.625/93, 

art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c CPP, art. 370, § 4º, incluído pela Lei 

n. 9.271, de 17.4.1996 c/c NCPC, arts. 180, caput, 183, § 1º e 186, § 1º.

Pleiteado o interrogatório e instruído com a denúncia ou queixa-crime e 

cópia do interrogatório policial – CNGC, art. 1.360 -, DETERMINO a 

intimação da parte ré, dando-lhe ciência de que o processo seguirá sem a 

presença se deixar de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, 

ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço - 

CPP, art. 367 -, requisitando-o(s) caso encontre(m) recolhido(s)/preso(s) 

na Cadeia Pública local – CPP, art. 399, § 1º.

Caso se encontre(m) recolhido(s)/preso(s) na Cadeia Pública local, 

DETERMINO que o(s) requisite-o – CPP, art. 399, § 1º; CNGC, art. 1.388 e 

ss..

Por fim, esclareço que o Enunciado n. 273 da Súmula do Superior Tribunal 

de Justiça expõe ser desnecessária a intimação da data da audiência no 

juízo deprecado, em tendo sido a defesa intimada da expedição da carta 

precatória, por falta de previsão legal no CPP, art. 222, assim como é 

desnecessária a intimação ou condução de réu preso para audiência, no 

juízo deprecado, caso não seja necessário ser interrogado ou solicitado, 

bastando aquela intimação da defesa da expedição da carta precatória.

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória e, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51517 Nr: 1380-44.2012.811.0038

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Batista dos Santos, Dilene Rodrigues dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otoniel Raimundo de Souza, Maria Madalena 

Santos Sgrignoli, Ediano José Neves, Odiva Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que compareça nesta secretaria a fim de 

indicar/retirar os documentos originais que deseja desentranhar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55324 Nr: 178-61.2014.811.0038

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cezar de Jesus Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Matheus Salomé de Souza - OAB:MT / 24.554

 Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão decretada em desfavor de ANTONIO 

CESAR DE JESUS FILHO, por não haver nos autos novos fatos que 

justifiquem esse pedido, porque anteriormente decretada em razão de 

suposto cometimento de falta grave e descumprimento das condições 

fixadas na audiência admonitória, as quais se mantem e reforçam a 

necessidade da regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do 

semiaberto para o FECHADO.Ressalto que o recuperando foi advertido 

das condições e não seguiu as regras impostas e explicadas em 

audiência admonitória realizada, sendo que fez pouco caso da Justiça e 

demonstrou não estar suficientemente pronto para a assunção das 

obrigações/condições fixadas para quando fora do cárcere.A falta grave 

cometida demonstra a não adaptação ao regime semiaberto, que abusou 

da confiança que lhe foi conferida pelos magistrados que me 

antecederam, assim como não alcançado o objetivo de reintegração social 

e aprendizado ao cumprimento das regras.O(A) recuperando(a), tão logo 

preso(a)/detido(a), deve ser imediatamente apresentado(a) ao juízo, a fim 

de que seja ouvido(a) - art. 118, § 2°, da LEP -, antes de ser proferida 

decisão acerca da regressão definitiva ou não do regime.Ademais, 

considerando que quando de sua prisão/segregação será realizada a 

audiência de apresentação/custódia, poderá a decisão ser eventualmente 

reavaliada, diante das circunstâncias apresentadas, não sendo seguro na 

hipótese a mudança da decisão.Consequentemente, DETERMINO que 

expeça ofícios ao Diretor do Estabelecimento Prisional local, a fim de que 

apresente o relatório de violações dos últimos 30 (trinta) dias e esclareça 

a situação atual da tornozeleira eletrônica de monitoramento do 

recuperando, assim como às polícias militar e civil locais, reforçando a 

necessidade de prisão, incluindo o nome nos sistemas diversos 

disponíveis, entre os quais o Banco Nacional de Mandado de Prisão e o 

Banco Nacional de Monitoramento de Preso. Cumpra expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 2878 Nr: 29-61.1997.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Criativa Armarinhos ltda, Vanderlei Nogueira, 

David Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22819, Gustavo Rodrigo Goes Nicoladelli - OAB:MT/ 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:2.935-A

 Intimação da parte autora para que compareça nesta Secretaria a fim de 

retirar o documento que deseja desentranhar conforme petição de ref. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96109 Nr: 3682-70.2017.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada tempestivamente nos autos, ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 23082 Nr: 1879-33.2009.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jornandes Pereira Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca do ofício corej, ref. 13, informando os dados necessários para 

expedição de alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97965 Nr: 521-18.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada nos autos tempestivamente, ref. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97957 Nr: 518-63.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Marina Candida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada nos autos tempestivamente, ref. 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 98437 Nr: 779-28.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catia Suzana Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada nos autos tempestivamente, ref. 9.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25607 Nr: 1648-69.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neli Mariano de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, todavia, por NÃO ter ficado 

demonstrada a omissão da decisão recorr ida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO, mantendo inalterada a sentença 

atacada, assim como, diante da sistemática atual da legislação processual 

civil, em que são devidos os honorários advocatícios nos recursos 

interpostos, cumulativamente, majoro os inicialmente fixados em 10% (dez 

por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a prolação da sentença de fls. 119/121v.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 97967 Nr: 522-03.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvani Bento Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

protocolada nos autos tempestivamente, ref. 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12300 Nr: 450-70.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e 

Qualidade Industrial - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elberto Inácio - ME/ Armazém Inácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Bettanin de Barros - 

OAB:7901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, diante da necessidade de previamente ouvir a Fazenda 

Pública ora credora/exequente, quem poderá indicar eventual causa 

obstativa, suspensiva, interruptiva ou extintiva da ação, mormente se 

considerado o decurso do tempo em que permaneceu no arquivo 

provisório o processo, DETERMINO a remessa/vista dos autos ao 

credor/exequente para, querendo, manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

Transcorrido esse in albis e diante do prazo fixado para análise pelo 

magistrado, DETERMINO que o Gestor Judiciário providencie a imediata 

exigência dos autos, sob pena de aplicação do disposto no NCPC, art. 234 

e §§.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26176 Nr: 2219-40.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição Barbara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO – ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SERVIÇO 

SOCIAL – INSS –, cujas provas serão verificadas de acordo com o 

disposto na legislação processual - CPC, art. 333/NCPC, arts. 357, II e 373 

– e, portanto, DETERMINO a intimação das partes para que esclareçam, no 

prazo de 10 (dez) dias, se ratificam a audiência de instrução realizada – 

fls. 43/44 -, ou se desejam nova produção de prova em audiência de 

instrução, especificando-a e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 

e 370, caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, 

parágrafo único -, ou ainda se objetivam o julgamento antecipado/imediato 

da lide, porque entendem que não há necessidade de produção de outras 

provas – NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá 

retornar concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26646 Nr: 105-94.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Ferreira Damazio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, todavia, por NÃO ter ficado 

demonstrada a omissão da decisão recorr ida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO, mantendo inalterada a sentença 

atacada, assim como, diante da sistemática atual da legislação processual 

civil, em que são devidos os honorários advocatícios nos recursos 

interpostos, cumulativamente, majoro os inicialmente fixados em 10% (dez 

por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a prolação da sentença de fls. 59/61v.Prescindível o Registro 

no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de 

registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PJE”.P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20090 Nr: 1108-89.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciano Borges da Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT-9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 
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acerca do ofício corej, ref. 38, informando os dados necessários para 

expedição de alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18088 Nr: 1412-25.2007.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nely Fonseca dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca do ofício corej, ref. 12, informando os dados necessários para 

expedição de alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70162 Nr: 2057-35.2016.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GNP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Teixeira Lacerda - 

OAB:15283

 Visto e bem examinado na CORREIÇÃO ORDINÁRIA – Portaria n. 

29/2017-DF.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO ESPECIAL DAS 

AÇÕES DE FAMÍLIA – NCPC, art. 693 e ss. -, interposto por GERSON 

NATALINO PROMOCENA e em desfavor de ELEN FERNANDA FERNANDES 

MELO, em que requer a guarda da criança NOAH GUILHERME MELO E 

PROMOCENA, todos qualificados nos autos, em que durante a audiência 

preliminar realizada pelo magistrado subscrevente, as partes compuseram 

um acordo e requereram a homologação.(...)Sendo assim, HOMOLOGO 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado por GERSON NATALINO PROMOCENA e ELEN FERNANDA 

FERNANDES MELO .

Em consequência, tendo a homologação efeito de sentença entre as 

partes, DECIDO o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil/artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a(s) parte(s) no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, pro rata – 50% (cinquenta por cento) -, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º.

Honorários advocatícios da forma pactuada com o patrono.

Após o trânsito em julgado, certifique.

Nada requerido do trânsito em julgado, arquive os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte.

Prescindível o Registro no caso – art. 317, §4º da CNGC.

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25423 Nr: 1464-16.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Alcantara de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca do ofício corej, ref. 4, informando os dados necessários para 

expedição de alvará de levantamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51521 Nr: 1384-81.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Ferreira de Freitas, RRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE RECONHEÇA A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA 

FAZENDA PÚBLICA - CPC, art. 730 e ss. c/c art. 475-I/NCPC, art. 497 e ss. 

c/c art. 513 e ss. c/c art. 534 e ss. -, proposta em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal (pessoa jurídica 

de direito público), em que foi informado pelo Departamento da Conta Única 

que os valores já estão vinculados ao processo e disponíveis para 

pagamento.

Ademais, por se tratar de honorários sucumbenciais, DETERMINO que 

intime a advogada para que informe a conta bancária com os dados 

necessários – número da conta, agência, instituição financeira, CPF/CNPJ 

– para realizar o pagamento.

Após, faça os autos conclusos.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27407 Nr: 852-44.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Leite de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13630/MT, Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais e em nome do beneficiário/do advogado do 

beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, 

quem deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, 

da decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53772 Nr: 1141-06.2013.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenilda Diniz da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Luana Silva Lima - OAB:MT/ 16.050, Regina Célia 

Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi 

os alvarás judiciais de levantamento em nome do beneficiário dos 

honorários de sucumbência - R$ 1.641,15 (um mil e seiscentos e quarenta 

e um reais e quinze centavos) - e do advogado do beneficiário 

(requerente), que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para 

liberação do importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário - 

R$ 11.974,00 (onze mil e novecentos e setenta e quatro reais) -, quem 

deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da 

decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56378 Nr: 1091-43.2014.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LAPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TATIANE FERNANDA RODRIGUES, 

Filiação: Joaquim Reis Nação e de Estela Rodrigues, data de nascimento: 

27/12/1980, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, convivente. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta,RESOLVO o 

MÉRITO e JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro no art. 269, I, do 

CPC/NCPC, art. 487, I, para o fim de DEFERIR a GUARDA UNILATERAL das 

menores CAMILA APARECIDA RODRIGUES PORTELA e VITÓRIA 

APARECIDA RODRIGUES PORTELA a seu genitor/requerente LEOMAR 

APARECIDO PEREIRA PORTELA.Condeno a parte requerida no pagamento 

das taxas, despesas e custas processuais, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário,em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de condená-la em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência em favor de fundo da Defensoria 

Pública, nos termos de precedentes do E. Tribunal de Justiça local, no 

sentido de que após a Emenda Constitucional n. 80 de 04 de junho de 

2014, não são mais devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, 

uma vez que foi conferida a esta instituição as prerrogativas da 

Magistratura e do Ministério Público., (...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Amanda Caroline 

Soares, digitei.

Araputanga, 08 de maio de 2018

João Henrique Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-17.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMAR CRISTINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

CERTIFICO tempestividade do Recurso Inominado interposto pelo 

requerente. Diante disso, INTIMO a recorrida para, querendo, apresente 

contrarrazões ao recurso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-02.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Tempestividade 

Processo: 8010321-02.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 29.924,96; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico tempestividade dos 

embargos declaratórios opostos pelo requerente. Desta feita, INTIMO a 

embargada para, querendo, apresentar impugnação aos embargos. No 

mesmo sentido, certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto 

pela requerida. Destarte, INTIMO a recorrida para, querendo, 

contrarrazoar. ARAPUTANGA, 10 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010321-02.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Tempestividade 

Processo: 8010321-02.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 29.924,96; Tipo: 
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Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico tempestividade dos 

embargos declaratórios opostos pelo requerente. Desta feita, INTIMO a 

embargada para, querendo, apresentar impugnação aos embargos. No 

mesmo sentido, certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto 

pela requerida. Destarte, INTIMO a recorrida para, querendo, 

contrarrazoar. ARAPUTANGA, 10 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-69.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Tempestividade 

Processo: 8010323-69.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 29.904,62; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico tempestividade dos 

embargos declaratórios opostos. Desta forma, INTIMO a embargada para 

apresentar impugnação. Ainda, certifico tempestividade do Recurso 

Inominado interposto. Destarte, INTIMO a recorrida para apresentar 

contrarrazões. ARAPUTANGA, 10 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-69.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão de Tempestividade 

Processo: 8010323-69.2016.8.11.0038; Valor causa: R$ 29.904,62; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico tempestividade dos 

embargos declaratórios opostos. Desta forma, INTIMO a embargada para 

apresentar impugnação. Ainda, certifico tempestividade do Recurso 

Inominado interposto. Destarte, INTIMO a recorrida para apresentar 

contrarrazões. ARAPUTANGA, 10 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000234-72.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO JOAO JIACOMIN KARVATZKI (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIS DANIELSKI (DEPRECADO)

 

CARTA PRECATÓRIA E CÁLCULO ATUALIZADO VINCULADO A ESTE 

EXPEDIENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-14.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

NUNCIA DE SOUZA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para a requerente se manifestar acerca da petição juntada 

pela requerida informando pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WILLY ARGENTI ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 10 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-52.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

WILLY ARGENTI ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE GOMES ALVARENGA OAB - MT0016658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 10 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-47.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 10 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-47.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE JESUS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 10 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 10 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-82.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL ALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 10 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-14.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE TOMAZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 10 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-14.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE TOMAZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 10 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-40.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMAR BRASOLOTO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 10 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-40.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMAR BRASOLOTO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 10 de maio de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000051-04.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA PEREIRA VAZ (REQUERIDO)

ITAMAR FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000051-04.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCOS AURELIO 

GONZAGA REQUERIDO: ITAMAR FERNANDES DA SILVA, LUCIANA 

PEREIRA VAZ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação 

por quantia certa que afirma remanescente, assim como a expedição do 

alvará de levantamento da quantia incontroversa e depositada. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. In 

limine, esclareço que diante do pedido expresso da parte 

credora/exequente, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. Ademais, transitada em 

julgado, não cumprida voluntariamente a sentença de forma integral 

pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, DETERMINO 

que intime a parte credora/exequente e, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, INTIME o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 17 de abril de 2018 - 17:06:14. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000051-04.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA PEREIRA VAZ (REQUERIDO)

ITAMAR FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000051-04.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARCOS AURELIO 

GONZAGA REQUERIDO: ITAMAR FERNANDES DA SILVA, LUCIANA 

PEREIRA VAZ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação 

por quantia certa que afirma remanescente, assim como a expedição do 

alvará de levantamento da quantia incontroversa e depositada. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. In 

limine, esclareço que diante do pedido expresso da parte 

credora/exequente, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no instrumento de 

mandato, para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. Ademais, transitada em 

julgado, não cumprida voluntariamente a sentença de forma integral 

pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, DETERMINO 

que intime a parte credora/exequente e, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 475-B/NCPC, art. 524 c/c 

art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, INTIME o(s) 

devedor(es)/executado(s),  na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 17 de abril de 2018 - 17:06:14. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010322-21.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FIDENCIO JOSE CAVALLI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDO MATIOLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010322-21.2015.8.11.0038 REQUERENTE: FIDENCIO JOSE CAVALLI - 

ME REQUERIDO: JOAO FERNANDO MATIOLI Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o 

credor/exequente pugnou pela constrição de bens da parte adversa 

através de sistemas disponíveis, retornando-me concluso para análise. É 

o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. No 

que se refere ao pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, por 

não localizado/bloqueado valor algum a ser transferido, DETERMINO que 

intime o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a fim de que 

indique(m) bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - 

art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para 

a garantia do débito, no mesmo prazo suso, manifestar(em) se possui(em) 

interesse na expedição de certidão de dívida para inscrição do(s) 

executado(s)/devedor(es) no cadastro de inadimplentes, frise-se, sob 

sua(s) responsabilidade(s), nos termos do Enunciado n. 76 do FONAJE. 

Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 17 de abril de 2018 - 

21:35:51. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ROSELAINE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010312-40.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROSELAINE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

indicação/alegação de omissão e pedido de reforma, sob a alegação de 

que a sentença deixou de fundamentar o dano moral. A parte adversa 

apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de 

declaração com indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado 

por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da 

decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, 

fatos quem permitem o seu conhecimento e, consequentemente, 

interrompe o prazo para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 

50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. O recurso de embargos de declaração tem 

fundamentação vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, 

art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 

1.022 e ss., destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em 

regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo 

perante os Juizados Especiais Cíveis, com regra especial expressa, 

contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível a correção dos 

erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de embargos de 

declaração, porque irresignada com sentença que a condenou em 

compensar o dano moral causado à reclamante, sob a alegação de que a 

teria sido omissão, o que não ocorreu em hipótese alguma, 

irresignando-se quanto ao mérito, o que deve ser atacado por recurso 

inominado e, portanto, trato de recurso manifestamente protelatório. Alega 

que a sentença não fundamentou a ocorrência de dano imaterial, contudo 

perfuntória análise permite verificar que há suficiente fundamentação na 

sentença de mérito e que o dano imaterial decorreu de fato do serviço e 

indevida negativação do nome da reclamante nos cadastros restritivos de 

crédito, o que faz presumir a ocorrência do dano, pois in re ipsa. O 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Nos casos de inscrição 

indevida em cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é 

considerado in re ipsa” - (AgRg no AREsp 729.678/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 

30/11/2015). Nesses termos, igualmente: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 

282/STF. 2. DANO IN RE IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. O tema referente à configuração do dano moral não foi 

apreciado pela Corte Estadual. Desse modo, ausente a impugnação da 

matéria no momento oportuno, inviável sua análise por esta Casa. 

Incidência do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. 

Precedentes. 3. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento 

da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, 

insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa 

disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 790.322/SC, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, 

DJe 09/12/2015) O suso apresentado já demonstra que não há omissão 

alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 
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material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 7 de maio de 2018 - 

10:27:06. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010312-40.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ROSELAINE DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por 

TELEFÔNICA BRASIL S.A., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

indicação/alegação de omissão e pedido de reforma, sob a alegação de 

que a sentença deixou de fundamentar o dano moral. A parte adversa 

apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso embargos de 

declaração com indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado 

por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da 

decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, 

fatos quem permitem o seu conhecimento e, consequentemente, 

interrompe o prazo para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 

50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. O recurso de embargos de declaração tem 

fundamentação vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, 

art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 

1.022 e ss., destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em 

regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo 

perante os Juizados Especiais Cíveis, com regra especial expressa, 

contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível a correção dos 

erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de embargos de 

declaração, porque irresignada com sentença que a condenou em 

compensar o dano moral causado à reclamante, sob a alegação de que a 

teria sido omissão, o que não ocorreu em hipótese alguma, 

irresignando-se quanto ao mérito, o que deve ser atacado por recurso 

inominado e, portanto, trato de recurso manifestamente protelatório. Alega 

que a sentença não fundamentou a ocorrência de dano imaterial, contudo 

perfuntória análise permite verificar que há suficiente fundamentação na 

sentença de mérito e que o dano imaterial decorreu de fato do serviço e 

indevida negativação do nome da reclamante nos cadastros restritivos de 

crédito, o que faz presumir a ocorrência do dano, pois in re ipsa. O 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Nos casos de inscrição 

indevida em cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é 

considerado in re ipsa” - (AgRg no AREsp 729.678/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 

30/11/2015). Nesses termos, igualmente: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 

282/STF. 2. DANO IN RE IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. O tema referente à configuração do dano moral não foi 

apreciado pela Corte Estadual. Desse modo, ausente a impugnação da 

matéria no momento oportuno, inviável sua análise por esta Casa. 

Incidência do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. 

Precedentes. 3. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento 

da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, 

insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa 

disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 790.322/SC, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, 

DJe 09/12/2015) O suso apresentado já demonstra que não há omissão 

alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 
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PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar à embargada multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 7 de maio de 2018 - 

10:27:06. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99302 Nr: 1133-53.2018.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Alice Bernadete Parra Merino, Rute de Laet e Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Mamedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ARAPUTANGA - MT

VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Processo n. 1133-53.2018.811.0038

Código: 99302

Com fulcro no respeitável despacho designo a audiência conciliatória para 

a data de 14 de junho de 2018, às 18h40min, recomendando que 

secretaria providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 05 de abril de 2018.

Johannes Miranda Meira

Conciliador

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61291 Nr: 3087-10.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Carreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.CONDENO a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, arquive-se os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48757 Nr: 1185-90.2015.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aran Ramalho Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação monitória proposta por SILVIO FERREIRA FREITAS em 

face de ARAN RAMALHO CAVALCANTE, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram os documentos às fls. 06/11.

Sendo recebida ao ref. 04, determinou-se a citação da requerida, todavia, 

sem apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita.

Emenda a inicial juntado ao ref. 08.

Comando judicial à ref. 13 determinando que o autor juntasse aos autos 

documentação probatória que comprovasse a incapacidade financeira e a 

impossibilidade de pagamento das despesas inerentes as taxas e custas 

judiciárias.

Após, apresentou o autor justificação ao pedido de assistência judiciária 

gratuita (ref. 17).

Pedido indeferido às fls. 33/34, determinando-se a intimação do executado 

para o pagamento no prazo de 30 (trinta) dias.

Decurso de prazo certificado à fl. 37.

 Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

2. Compulsando os autos, constata-se que o exequente foi intimado para o 

recolhimento das custas e manteve-se inerte até a presente data.

 Diante disso, considerando que o exequente não promoveu a diligência 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

3. Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.

Isento de custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ao ARQUIVO com as baixas de estilo.

DECLARO esta sentença publicada com a entrega na Escrivania. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52189 Nr: 684-05.2016.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orivaldo Cláudio Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Antonio Pardim, 

Washington Luiz de Souza Lopes, Joabe Almeida dos Santos, Ronismar 

Gomes dos Santos, José Roberto Froio, OSMAR DE BRITO , Manoel Carlos 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO - 

OAB:5849/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 CUMPRA a Secretaria Judicial as seguintes providências:

I. CERTIFIQUE-SE acerca do decurso de prazo para os requeridos 

manifestamre.

II. Em seguida, INTIME-SE o autor na pessoa de seu patrono para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do Estudo de Situação n. 

03/9ªCIPM/14ºCR/2016, juntado as págs. 100/102 e das petições do 

requerido Osmar de brito Silva as págs. 104 e 115, requerendo o que 

entender de direito.

III. Após, Dê VISTAS ao MINISTÉRIO PÚBLICO, com a intimação pessoal por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para intervir como fiscal da ordem 
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jurídica, nos termos do que dispõe o artigo 178, artigo 180, caput e § 2º, e 

artigo 183, § 1º, todos do CPC.

IV. Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50952 Nr: 204-27.2016.811.0026

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia Fachetti Merlo, Miguel Pereira Merlo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se de ação de interdição proposta por MARIA LUCIA FACHETTI 

MERLO em face de MIGUEL PEREIRA MERLO, visando a sua nomeação 

como curadora do requerido.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/53.

Recebida a inicial, decretou-se a interdição provisória do requerido (fls. 

57/58).

 Suspensão do feito requerida à fl. 60.

À fl. 77 fora certificado o falecimento do interditado, sendo que, intimado 

para manifestar-se acerca do fato, requereu o autor a extinção do feito (fl. 

81).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da perda do objeto desta demanda, mister a extinção do processo 

sem resolução de mérito, à luz do artigo 485, IX, do Novo Código de 

Processo Civil.

Com efeito, o óbito da requerente, representa a falta de interesse de agir 

superveniente, razão pela qual a presente demanda não mais possui 

razão para existir.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução 

de seu mérito, à luz do artigo 485, IX, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67282 Nr: 1214-38.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCdSS, JPBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22786/O, JENNIFER SANTANA ROCHA DOURADO - OAB:23618/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Analisando detidamente a inicial, verifico que, em momento algum, os 

autores mencionaram quem é a menor que se beneficiara com o acordo, 

isso porque trata-se de convenção sobre guarda, visitas e alimentos.

2. Desta forma, INTIME-SE os autores, através de sua advogada, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial esclarecendo aos 

autos qual a criança que esta envolvida no acordo, mencionado 

expressamente seu nome e idade, sob pena de extinção.

 3. Após, decorrido o prazo com o sem manifestação, tornem-me os autos 

conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44088 Nr: 93-14.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaura Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu patrono constituído, via Dje, a fim de que, em 5 (cinco) dias, 

manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49133 Nr: 1384-15.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildon Ferreira da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 Ante a apresentação de recurso de apelação, nos termos do art. 152, VI, 

CPC, impulsionam-se os autos intimando o Município de Arenápolis, para, 

caso queira, apresentar contrarrazões recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21203 Nr: 1586-65.2010.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milken Jacqueline Cenerini 

Jacomini - OAB:31722/PR, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao item III da Decisão de fl. 46, Intima-se o Autor, por 

intermédio de seu causídico constituído, via Dje, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45353 Nr: 1166-21.2014.811.0026

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdete Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, SAIONARA 

MARI - OAB:5225

 Tendo em vista que somente a parte autora fora intimada da sentença, 

conforme certidão de publicação no Dje nº 9512, impulsionam-se os 

presentes autos para intimar a parte Requerida, através de seu advogado 

constituído, via Dje, dando-lhe ciência da sentença homologatória do 

acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66345 Nr: 726-83.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widal & Marchioretto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LKT LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA AUXILIADORA FREITAS 

NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 
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(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67727 Nr: 1451-72.2018.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Andreotti, Inês Andreotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Pedrosa Figueiredo Tanan, MARIA 

LUCIDALVA TANAN MACIEL,, Regina Tanan Silva, Arivaldo Tanan 

Figueiredo, Maria Lucidalva Tanan Maciel, Maria Onélia dos Santos 

Figueiredo, Amorésio Tanan Figueiredo, Fernanda Pardinho dos Santos 

Assunção, MILTON CESAR ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.De pronto, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, haja vista 

que apesar de o art. 4º da Lei 1060/50 dizer que basta a simples 

afirmação da parte, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar custas do processo e honorários advocatícios, sem 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, não sendo o caso das 

requerentes, sendo que cada caso deve ser analisado de acordo com 

suas peculiaridades.Ainda, há de considerar o vasto acervo patrimonial 

dos interessados, relacionado à grandeza das áreas de terras rurais e 

produtivas descritas na exordial, avaliada, a priori, em R$ 248.426,81 

(duzentos e quarenta e oito mil quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta 

e um centavos). (...) ”INTIME-SE a parte autora para recolher as custas 

judiciais, no prazo de 30 dias, ou manifeste-se quanto a um possível 

parcelamento, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321, § único do CPC.No mesmo prazo, deverá o d. patrono das 

requerentes qualificar corretamente as partes, observando os requisitos 

descritos no artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil.Recolhida as 

custas, CERTIFIQUE-SE o Distribuidor/Contador Judicial, no prazo de 3 

(três) dias, se o valor das custas judiciais e/ou das taxas judiciárias foram 

reco lh idas  adequadamen t e . A p ó s ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s 

c o n c l u s o s . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o .  À s 

providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46679 Nr: 104-09.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR RODRIGUES SIMPLICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Arenápolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANASTACIO 

CHAVES - OAB:11226

 VISTOS...

I. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e 

julgamento imediato da lide.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67149 Nr: 1128-67.2018.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcenor Alves Barreto (de cujus), CHIRLEY DIAS 

BARRETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido de Lima, Flávia Cristiane 

Bortotto Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Pereira - 

OAB:11.810/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Ferreira Freitas - 

OAB:19920, SILVIO FERREIRA FREITAS - OAB:19920/O

 VISTOS...

I. RECEBO os autos da maneira que se encontram.

II. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e 

julgamento imediato da lide.

III. Em seguida, tornem-me concluso para saneamento ou julgamento 

antecipado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49273 Nr: 1470-83.2015.811.0026

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER DAVID DA COSTA, KELLY REGINA DA COSTA 

ALMEIDA, KLEITON DAVID DA COSTA, VANIA CRISTINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - Centrais Elétrica Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERES LESSI 

LISANDRO - OAB:15343/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 EXTINGO o presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 

art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.Deixo de condenar a parte 

requerida ao pagamento de custas, eis que isentos por força legal, 

contudo, na forma prevista no art. 85, §8°, do Código de Processo Civil, 

CONDENO a requerida ao pagamento do valor R$ 300,00 (trezentos reais) 

a título de honorários advocatícios.DETERMINO a impressão dos 

documentos às págs. 66/82, que deverão ser entregues a parte autora, 

com devido termo de recebimento, devendo ser certificado nos 

autos.Transitada em julgado, ARQUIVEM os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e 

anotações pertinentes.DECLARO esta sentença publicada com a entrega 

na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48258 Nr: 967-62.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Ferreira Damacena de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANASTACIO 

CHAVES - OAB:11226

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 
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CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46382 Nr: 1849-58.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Francisca Rondon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ELDORADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5.985

 III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.Isento de custas 

e despesas processuais. Honorários advocatícios pelo autor, os quais 

arbitro em 10 % do valor da causa (art. 85, § 2º do CPC), suspensa sua 

exigibilidade, pelo prazo de 05 (cinco) em razão da autora ser beneficiária 

da assistência judicial gratuita. Certificado o trânsito em julgado, proceda 

com as baixas necessárias e arquive.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3180 Nr: 583-61.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria de Oliveira Barros 

- OAB:14663/MT, Elias Bernardo Souza - OAB:3898-A/MT, INDIANARA 

CONTI KROLING - OAB:11097/O

 Diante do exposto, REJEITO a alegação de prescrição intercorrente.III. 

DAS DETERMINAÇÕESConsiderando a dificuldade do exequente em 

localizar bens passíveis de constrição, DEFIRO o pedido de penhora online 

via BACENJUD (fls. 123/167) do executado AJAC ANTONIO SOUTO (CPF 

n. 369.019.031-20) e, subsidiariamente, o bloqueio eletrônico de veículo 

através do sistema RENAJUD e INFOJUD o caso o primeiro reste 

infrutífero.Cumpre ressaltar que a penhora será processada em 

conformidade com artigo 854 e seguintes do CPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, 

especificamente, art. 512 e seguintes da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes; b) 

havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser identificados com tarja 

vermelha, passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas 

eventuais impugnações ao bloqueio, cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora, devendo ser intimada a parte devedora para oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, “c” anterior.Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49553 Nr: 1625-86.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERONICA PEREIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Daniallen do Amaral 

Gomes - OAB:MT/18.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116

 III – DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, os pedidos contido na inicial.Custas e 

despesas processuais e verba honorária de 10% do valor da causa a 

cargo da requerente, ônus, todavia, sob condição suspensiva de 

exigibilidade (CPC/2015, art. 98, § § 2º e 3º).Intimem-se, via DJE, as partes, 

procedendo-se com o cadastro no novel patrono da requerida. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente CERTIFICADO nos 

autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e anotações 

pertinentes.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48268 Nr: 977-09.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Cartões S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Roella de Oliveira -Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 Vistos.

I – RELATÓRIO. Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por BRADESCO 

CARTÕES S/A em face de ANDERSON ROELLA DE OLIVEIRA-ME, ambos 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 

48.745,06 (quarenta e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e seus 

centavos).

Citado (fl. 55), o requerido, em sede de contestação, informou que 

entabularam acordo extrajudicial (fls. 71).

Em impugnação à contestação, a autora confirmou que realizaram acordo 

extrajudicial, pugnou pela extinção do feito pela perda do objeto e 

condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios (fls. 75/78).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO. Detém-se dos autos que as partes noticiaram a 

realização de acordo extrajudicial.

Diante da perda do objeto desta demanda, mister a extinção do processo 

sem resolução de mérito, à luz do artigo 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civil.

III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, 

sem a resolução de seu mérito, à luz do artigo 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e 

verba honorária ao(s) advogado(s) do requerente, que arbitro em 

1.987,45 (hum mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco 

centavos), equivalente a 10% do valor total acordado entre as partes 

(artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do Código de Processo Civil de 2015).

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser previamente 

CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as baixas e anotações 

pertinentes.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48980 Nr: 1302-81.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Anthero Silveira de Souza Bueno Schober

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Grande Florianópolis Cooperativa de 

Trabalho Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO ANDRADE SANTOS - 
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OAB:16836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Slovinski Ferrari - 

OAB:11.690/SC

 3. Ante o exposto e de tudo mais que consta dos autos, CONFIRMO a 

liminar deferidas às fls. 46/48 e CONDENO a requerida UNIMED GRANDE 

FLORIANÁPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a obrigação de 

fazer consistente na realização de cirurgia de gastroplastia para 

obesidade mórbida por videolaparoscopia, além do itens assistenciais 

essenciais, bem como, a título de dano moral, a indenização 

correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deve ser atualizado 

com correção monetária pelo do INPC desde a presente data (Súmula 362 

do STJ) e juros de mora na forma do art. 406 do Código Civil desde a 

citação.Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais e, ainda, dos honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º 

do CPC.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do Código de Processo 

Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49875 Nr: 1762-68.2015.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA UCHOA - 

OAB:18385/O, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237-B

 ... É RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.Não existindo questões 

preliminares, mister o julgamento antecipado parcial do mérito.Impende 

frisar que a Emenda Constitucional n. 66, de 13 de julho de 2010, alterou o 

§ 6º do artigo 226 da Constituição da República Federativa do Brasil, 

dando-lhe nova redação, suprimindo os requisitos de prévia separação 

judicial por mais de 1 (um) ano ou de comprovada separação de fato por 

mais de 2 (dois) anos.Nesse passo, analisando os autos, verifica-se que 

restou demonstrado que o pedido inicial satisfaz as exigências do artigo 

226, § 6º da Constituição Federal.Bem por isso, tendo a parte requerida 

manifestado favorável ao propósito de dissolver o casamento, não há 

obstáculo para o acolhimento da pretensão.Frisa-se que quanto guarda, 

visitas e pensão alimentícia em favor das menores, já fora objeto de 

discursão no processo de nº 1265-88.2014.811.0026, sendo o acordo 

firmado entre as partes homologado em 29.10.2014.Isso exposto, JULGO 

ANTECIPADO PARCIALMENTE O MÉRITO a pretensão posta na peça inicial, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe os arts. 356, inciso I e II, e 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de decretar o divórcio 

MARCELO GOMES DOS SANTOS e ELIENILZA SERAFIM NASCIMENTO 

DOS SANTOS, nos termos do art. 226, § 6° da Constituição Federal/1988 e 

art. 1.580, § 2° do Código Civil, voltando a cônjuge-varoa a utilizar o nome 

de solteira – Elienilza Serafim Nascimento.Preclusa a via recursal, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Naturais competente. Ademais, considerando que as partes não 

pactuaram quanto à partilha dos bens, DETERMINO a remessa dos autos 

ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para que 

designe e realize a audiência de conciliação/medição.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54953 Nr: 2612-88.2016.811.0026

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguiomar Pires Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Andrade dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKLÃ EL DANELICHEN - OAB:, 

MIKLÃEL DANELICHEN - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. PROCEDAM-SE as alterações necessárias no sistema Apolo, para 

inserir o nome do novel advogado do requerente, qual seja, Dr. MIKLÃ EL 

DANELICHEN, conforme procuração de pág. 66.

2. Em seguida, INTIME-SE a parte autora através de seu advogado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a edição da inicial 

descrevendo minimamente os pedidos/requerimentos da ação de 

resolução contratual, atendo a causa de pedir e visando à eficácia da 

prestação jurisdicional, sob pena de indeferimento e extinção.

No mesmo ato, deverá informar o atual endereço do requerido, isso 

porque a tentativa de citação na cautelar antecedente restou negativa – 

pág. 56.

3. Após, decorrido o prazo com o sem manifestação, certifique-se e 

tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60578 Nr: 2671-42.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdO, HRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O

 Vistos.

I – ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para que manifeste-se 

quanto ao pleito de restituição, formulado às fls. 447/454.

II - Recebo o Recurso de Apelação interposto por petição pelo Ministério 

Público, porque presentes os requisitos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade recursal, notadamente, a tempestividade (fl. 444).

III - Considerando que já foram apresentadas as razões recursais pelo 

Ministério Público (fls. 433/442) INTIME-SE a defesa técnica para que, em 

08 (oito) dias, oferte as contrarrazões.

IV - Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, grafando na missiva as nossas sinceras homenagens.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50680 Nr: 70-97.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francismar Sanches Lopes - 

OAB:1708-B/MT, Luciano de Sales - OAB:5911-B/MT

 VISTOS.

I. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e 

julgamento imediato da lide.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52703 Nr: 951-74.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA ROSA DOS SANTOS, DARLAN CRUZ DOS 

SANTOS, Sandro Leite dos Santos, Diogenes Pereira Santos Filho, IVONE 

LEITE DOS SANTOS, DEUSDANE PEREIRA DOS SANTOS, ILIANE LEITE 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM SEGURADORA S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Barce Christofoli - 
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OAB:OAB/RS 67.502

 VISTOS.

I. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, 

no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da 

audiência de instrução, especificando objetivamente as provas que 

pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção probatória e 

julgamento imediato da lide.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67706 Nr: 1448-20.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Durães de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23195/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DETERMINO que a parte autora emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, formalizando seu pedido quanto ao beneficio da gratuidade justiça e, 

para análise do pedido deverá juntar aos autos cópia do comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge, sob pena de indeferimento do 

benefício. Poderá, no mesmo prazo, recolher as custas judiciais e 

despesas processuais, conforme o valor da causa, sob pena de extinção, 

sem nova intimação.Se recolhida as custas e despesas processuais, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, para que certifique, no 

prazo de 3 (três) dias, se o valor das custas judiciais e/ou das taxas 

judiciárias foram recolhidas adequadamente.Diversamente, transcorrido o 

prazo in albis, certifique-se e tornem-me os autos conclusos para 

sentença – código 36.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17481 Nr: 189-39.2008.811.0026

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delina Celestina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Felipe Miotto - 

OAB:7252/MT

 Certifico para os devidos fins, que procedi as alterações quanto ao 

patrono da parte impugnante.

 Assim, impulsiono os autos intimando a parte impugnante, via DJE/MT, por 

meio de seu procurador legalmente constituído, para manifestar-se quanto 

à sentença prolatada de fl. 57 e verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56884 Nr: 405-82.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nubia Aparecida Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Débora Caumo Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA NATHALY VELASCO 

SILVA MARQUES - OAB:23959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT

 Intimo as partes para manifestarem-se conforme decisão de ref. 32.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22383 Nr: 901-24.2011.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do PGE e/ou 

Governador do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Bernardo Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Manica - 

OAB:Procurador, Márcia Regina Santana Duarte - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Embargado, via Dje, 

para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, acerca dos Embargos de 

Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (fls. 74/76).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60011 Nr: 2363-06.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Arenapolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a juntada de contestação de forma TEMPESTIVA, nos termos do art. 

152, VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte autora para, caso 

queira, apresentar impugnação à contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56524 Nr: 151-12.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronya Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 Ante a juntada de recurso de apelação, nos termos do art. 152, VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando o apelado para, caso queira, 

apresentar contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66529 Nr: 808-17.2018.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Gaklik Junior, Nélio Gaklik, Lindalva de 

Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do r. Oficial de Justiça intimo o(a/s) advogado(a/s) da 

parte requerente para, no prazo legal, proceda com o recolhimento do 

complemento da diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para 

a quantidade de atos, localidade do cumprimento da medida, bem como 

para a necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço. Saliento que os 

valores devidos deverão ser pagos mediante o recolhimento de guia a ser 

emitida junto ao site do tribunal de justiça na rede mundial de 

computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de guia de diligência, 

devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito por intermédio de 

petição nos autos respectivos. Em caso de dúvidas, entrar em contato 

com esta serventia através do telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18591 Nr: 493-04.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

OAB:Mat. 1553487/MT, Sávio Luis Oliveira Ramos - OAB:1662090

 Pela presente, intimo a parte autora via DJE/MT, por meio de seu 

procurador, para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, 

em virtude de Alvará já expedido, de modo que o decurso de prazo de 10 

dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento 

e o processo será extinto pela satisfação da obrigação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51325 Nr: 357-60.2016.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizeti Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alésio Santos do Rosário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jennifer Santana Rocha - 

OAB:23.618, JENNIFER SANTANA ROCHA DOURADO - OAB:23618/O

 Vistos etc.

1. Em virtude da impossibilidade da realização da audiência anteriormente 

agendada face a ausência temporária de conciliador nesta comarca, 

redesigno a solenidade processual para o dia 07 (sete) de abril de 2017, 

às 10h45min.

Renovem-se as intimações necessárias.

Por medida de celeridade e economia processual, CÓPIA DA PRESENTE 

DECISÃO SERVIRÁ COMO MANDADO.

Arenápolis, 23 de fevereiro de 2.017.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65678 Nr: 409-85.2018.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindalva de Almeida Gaklik, Nelio Gaklik Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do r. Oficial de Justiça intimo o(a/s) advogado(a/s) da 

parte requerente para, no prazo legal, proceda com o recolhimento do 

complemento da diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para 

a quantidade de atos, localidade do cumprimento da medida, bem como 

para a necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço. Saliento que os 

valores devidos deverão ser pagos mediante o recolhimento de guia a ser 

emitida junto ao site do tribunal de justiça na rede mundial de 

computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de guia de diligência, 

devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito por intermédio de 

petição nos autos respectivos. Em caso de dúvidas, entrar em contato 

com esta serventia através do telefone (65) 3343-1375.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51945 Nr: 590-57.2016.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalgiza dos Santos França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucília Gomes - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hur Carlos Santos França - 

OAB:22850, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Intimo o Dr. Hur Carlos para que cumpra conforme determinado à ref. 49, 

isto é, junte aos autos procuração outorgada pela parte autora, bem como 

substabelecimento, uma vez que existe procuração outorgada a outro 

causídico e não existe nos autos notícia de sua renúncia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54314 Nr: 2204-97.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Acelina Cândida de Alencar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 Ante a juntada de recurso de apelação, nos termos do art. 152, VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando o apelado para, caso queira, 

apresentar contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54020 Nr: 1941-65.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Madalena Firme Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 Ante a juntada de recurso de apelação, nos termos do art. 152, VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando o apelado para, caso queira, 

apresentar contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58258 Nr: 1255-39.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO FERREIRA DE CAMPOS 

FILHO - OAB:167058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a juntada TEMPESTIVA de contestação, nos termos do art. 152, VI, 

CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte autora via DJE/MT, para, 

caso queira, apresentar impugnação a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54011 Nr: 1936-43.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Bueno dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 Ante a juntada de recurso de apelação, nos termos do art. 152, VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando o apelado para, caso queira, 

apresentar contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54321 Nr: 2209-22.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilson Sarde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 
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OAB:11226/MT

 Ante a juntada de recurso de apelação, nos termos do art. 152, VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando o apelado para, caso queira, 

apresentar contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51814 Nr: 547-23.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Santos Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:36814-A/GO

 Intimo o requerido, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões recursais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48901 Nr: 1277-68.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marinalva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 Ante a juntada de recurso de apelação, nos termos do art. 152, VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando o apelado para, caso queira, 

apresentar contrarrazões recursais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65350 Nr: 251-30.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik, Nelio Gaklik Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do r. Oficial de Justiça intimo o(a/s) advogado(a/s) da 

parte requerente para, no prazo legal, proceda com o recolhimento do 

complemento da diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para 

a quantidade de atos, localidade do cumprimento da medida, bem como 

para a necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço. Saliento que os 

valores devidos deverão ser pagos mediante o recolhimento de guia a ser 

emitida junto ao site do tribunal de justiça na rede mundial de 

computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de guia de diligência, 

devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito por intermédio de 

petição nos autos respectivos. Em caso de dúvidas, entrar em contato 

com esta serventia através do telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59683 Nr: 2188-12.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik, Lindalva de Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão do r. Oficial de Justiça intimo o(a/s) advogado(a/s) da 

parte requerente para, no prazo legal, proceda com o recolhimento do 

complemento da diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para 

a quantidade de atos, localidade do cumprimento da medida, bem como 

para a necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço. Saliento que os 

valores devidos deverão ser pagos mediante o recolhimento de guia a ser 

emitida junto ao site do tribunal de justiça na rede mundial de 

computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de guia de diligência, 

devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito por intermédio de 

petição nos autos respectivos. Em caso de dúvidas, entrar em contato 

com esta serventia através do telefone (65) 3343-1375.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60012 Nr: 2364-88.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Inácio da Silva, Valdemar Inácio da 

Silva, Liliane Piovezan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:OAB/MT 17441A, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:4.624/MT

 Vistos.

I. Sem delongas, deixo de apreciar os pedido de suspensão da penhora 

(págs. 92/93), isso porque já fora apreciado nos embargos à execução de 

Código 63627, devendo observar às determinações contidas na decisão 

proferida nesta data 08.05.2018, naqueles autos.

II. Devidamente intimada para regularizar o polo passivo desta demanda, a 

exequente requereu a exclusão do avalista Sr. Valdemar Inácio da Silva, 

em razão do seu falecimento (págs. 100/114), alegando que a execução 

esta garantida por bem hipotecado pelo emitente, devendo a execução 

prosseguir em face do executado/devedor Wilson Inácio da Silva.

DEFIRO o pedido retro, proceda à exclusão do executado Valdemar Inácio 

da Silva do Sistema Apolo e demais registros.

III. No mais, quanto ao questionamento da suspensão do leilão, esclareço 

que nos embargos a execução (Código 63627) fora deferido o efeito 

suspensivo desde que cumprissem com as determinações contidas 

naquela decisão, isso porque há penhora nestes autos que garantem o 

resultado útil desta execução, não causando prejuízo ao exequente.

IV. Isso posto, CUMPRA-SE na íntegra a decisão proferida a ref. 28, 

observando a decisão proferida nesta data nos embargos a execução 

(Código 63627).

CUMPRA-SE.

As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45731 Nr: 1424-31.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAICIANE DUTRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletromóveis Martinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - OAB:28367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252/MT, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Requerido, através de 

seus patronos constituídos, via Dje, dando-lhes ciência da r. sentença de 

improcedência constante dos presentes autos (fls. 86/91).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65517 Nr: 339-68.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Inácio da Silva, Diego Piovezan da Silva, 

Liliane Piovezan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.
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Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51151 Nr: 259-75.2016.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herton de Aguiar Macedo, LUCILENE KAINSARES 

MACEDO, HERLON AGUIAR MACEDO, ERIKA AGUIAR MACEDO, THELMA 

DE AGUIAR MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Washington Luiz de 

Souza Lopes, Ronismar Gomes dos Santos, OSMAR DE BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOCRATES GIL SILVEIRA MELO 

- OAB:5557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:16482, HELIO DOS SANTOS SILVA - OAB:14878

 (...) .Isso posto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o 

processo.Após o decurso do prazo recursal in albis ou julgado 

definitivamente eventual recurso interposto, ENCAMINHE-SE os autos à 

Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, com as nossas 

homenagens e baixas necessárias.INTIMEM, via DJE, os patronos dos 

litigantes.CUMPRA.Às providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67473 Nr: 1324-37.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Piovezan da Silva, Wilson Inácio da Silva, 

Liliane Piovezan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, atentando-se para a quantidade de 

atos, localidade do cumprimento da medida, bem como para a 

necessidade, ou não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54651 Nr: 2434-42.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA DOS SANTOS SILVA, Ederson da 

Costa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a ré VANESSA DOS SANTOS SILVA foi citada no 

balcão da Secretaria, conforme certidão à ref. 16, nos termos do art. 152, 

VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando novamente a parte autora para 

manifestar-se, no prazo legal ,requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46933 Nr: 234-96.2015.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antônio da Silva Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON INÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Fabio Pantolfi Ferrarini - 

OAB:MT/14864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Intimo o requerido via DJE/MT, por meio de seu procurador, para, que 

esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59097 Nr: 1807-04.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nélio Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que na petição de ref. 25 não consta o comprovante de 

pagamento, posto isso, nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os 

autos intimando a parte autora para que no prazo de 5 dias junte o referido 

comprovante para prosseguimento do cumprimento do mandado de 

citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59104 Nr: 1814-93.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Gaklik Junior, Nélio Gaklik, Patricia Gorett 

de Almeida, Lindalva de Almeida Gaklik

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a Correspondência devolvida, nos termos do art. 152, VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando a parte autora via DJE/MT, para, no 

prazo legal, manifestar-se requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63785 Nr: 4478-97.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(a/s) advogado(a/s) da parte requerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, oferecer meios ou proceder com o recolhimento do valor da 

diligência do senhor Oficial de Justiça QUANTO À NOTIFICAÇÃO DA 

TERCEIRA INTERESSADA, bem como da expedição de certidão de 

admissão da execução, atentando-se para a quantidade de atos, 

localidade do cumprimento da medida, bem como para a necessidade, ou 

não, de Oficial de Justiça reforço.

Saliento que os valores devidos deverão ser pagos mediante o 

recolhimento de guia a ser emitida junto ao site do tribunal de justiça na 

rede mundial de computadores (www.tjmt.jus.br) no link de emissão de 

guia de diligência, devendo, ao fim, encaminhar o comprovante do depósito 

por intermédio de petição nos autos respectivos.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com esta serventia através do 

telefone (65) 3343-1375.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40802 Nr: 783-14.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nailton Paes Ribeiro Me, Nailton Paes Ribeiro, 

Girlaine Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Exequente, através de 

seu patrono constituído, via Dje, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento do feito, devendo indicar 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução. O não 

atendimento da intimação, no prazo assinalado, ensejará a extinção do 

processo, sem resolução do mérito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49160 Nr: 1406-73.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisa Ribeiro de Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47889 Nr: 772-77.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Josiane Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O, Helton George Ramos - OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47891 Nr: 774-47.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneth Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O, Helton George Ramos - OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51922 Nr: 581-95.2016.811.0026

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilton Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Almeida dos Santos, José Roberto Froio, 

Washington Luiz de Souza Lopes, Antonio Pardim, Ronismar Gomes dos 

Santos, Manoel Carlos da Costa, Alcedino Quirino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com a juntada de substabelecimento, nos termos do art. 152, VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando a parte autora para, querendo, 

manifestar-se em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48259 Nr: 968-47.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48109 Nr: 891-38.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izalete Rosinha Szimanski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 
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DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60013 Nr: 2365-73.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Ferreira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a apresentação de contestação, nos termos do art. 152, VI, CPC, 

impulsionam-se os autos intimando a parte autora para, caso queira, 

apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 56684 Nr: 271-55.2017.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso exposto, JULGO ANTECIPADO O MÉRITO DE FORMA PARCIAL, a teor 

do que dispõe os arts. 356, I e 487, I, do Código de Processo Civil, para o 

fim de decretar o divórcio MARIVALDE FONSECA GOMES e ADRIANA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA GOMES nos termos do art. 226, § 6° da 

Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.EXPEÇA-SE 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

competente. Ademais, considerando a possibilidade de existência de bens 

passível a penhora, INTIME-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informar aos autos a relação dos bens, sua avalição e documentos 

hábeis a comprovar sua existência e sua origem durante a sociedade 

conjugal, sob pena de preclusão. Isso porque, os litigantes são mais 

capazes de produzir a prova sobre a controvérsia para que finalmente 

este juízo possa melhor proferir com quem está o direito.Se apresentado a 

relação dos bens e os documentos, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para que 

designe e realize a audiência de conciliação/medição.Diversamente, 

certifique-se e tornem-me os autos conclusos.Por fim, considerando que 

atualmente esta Comarca se encontra sem Defensor Público, NOMEIO o 

Dr. Jean Michel Sanches Piccoli, OAB/MT 15877, para defender os 

interesses da requerida, devendo ser intimado de tal encargo.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às providências.Marina Carlos 

FrançaJuíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66659 Nr: 871-42.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA SANTOS SAMPAIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte requerente 

Banco Bradesco Financiamentos S.A., ACOLHO/HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e, consequentemente, JULGO EXTINTA A 

DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CPC, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII.CONDENO a(s) parte(s) no pagamento das 

taxas, despesas e custas processuais, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não 

foi regularizada a relação processual com a citação da parte adversa ou 

há demonstração de atuação desse profissional de forma 

resistida.Ausente penhora/arresto efetivada nos autos, deixo deferir o 

pedido levantamento e demais relacionados à constrição de bens.Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.MARINA 

CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010143-26.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ELIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010143-26.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010157-10.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA FRANCISCA DA COSTA TAQUES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010157-10.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (Id 11602237) proferida nos 

autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 13579 Nr: 1989-73.2006.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Guilherme Van Grol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Élvio Pereira Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMª. Juíza de Direito, intimo o exequente, na pessoa 

do seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique a 

localização dos seguintes bens: IMP/CHRYSLER NEON LE, PLACA JYX 

3888 MS E VW/FUSCA 1300, PLACA HQL 4511 PR, a fim de possibilidar a 

conclusão da penhora, bem como infomar o atual endereço do executado.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59430 Nr: 267-60.2016.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Helena dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A. - PANAMERICANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para apresentar impugnação à contestação 

juntada na ref. 50 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 8156 Nr: 10-60.2001.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HILÁRIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE KROMINSKI - 

OAB:10.896/MT

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento das taxas e 

custas judiciais condenadas em sentença, podendo as guias serem 

retiradas no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 39950 Nr: 3742-10.2005.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PEREIRA DURÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DURÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B, NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se quanto à manifestação do advogado Gilson Hideo Tacada, 

uma vez que devidamente citado e intimado (fl. 17).

Ato contínuo, remetam-se os autos ao Ministério Público, para apuração de 

eventual crime, bem como oficie-se a Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB, para que tome as medidas necessárias para apuração de eventual 

falta disciplinar cometida pelo causídico mencionado.

Certifique-se, ainda, quanto ao cumprimento integral da determinação 

inicial.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 33780 Nr: 307-23.2008.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI PLACIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Finasa S/A 

em face de Roseli Plácido dos Santos.

 A parte autora solicitou a expedição de ofícios a Rede Cemat, Sanecap e 

Brasil Telecon, a fim de que estas empresas informassem a este Juízo a 

existência de possível cadastro do requerido e o endereço declinado pelo 

mesmo (fls.94).

 Com a vinda das respostas dos ofícios juntados às fls. 106/107, 

devidamente intimada para se manifestar, a parte autora quedou-se inerte 

(fls.112).

O feito encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano.

 É o relato. Fundamento e decido.

Uma das causas de extinção do processo sem resolução de mérito é o 

abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se o autor 

não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento do 

processo, inviabilizado se torna o trâmite processual.

 Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Promova-se o levantamento de eventual penhora ou restrição realizada.

CONDENO, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez 

que a parte contrária não constituiu advogado nos autos.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias.

Aripuanã, 07 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 36219 Nr: 954-81.2009.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENTINA MILDA MOTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, GILSON HIDEO TACADA - OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a parte autora do retorno dos autos a esta 

Comarca, devendo requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76029 Nr: 2146-34.2018.811.0088

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Curtume Cubatão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VERONESE, SEILA SOUZA 

VERONESE, GEFERSON ANTONIO VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO FONTANA 

BRAGAGNOLLO - OAB:346154, Matheus Ereno Antoniol - 

OAB:328.485/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e sem maiores delongas, com fulcro no poder geral de 

cautela conferido ao juiz pelo artigo 297, CPC, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, para ordenar seja OFICIADO O 

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DESTA COMARCA, determinando seja averbado 

o bloqueio da matrícula nº. 2385.INTIME-SE a autora, por seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adite a petição inicial, com a 

complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e 

a confirmação do pedido de tutela final, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60810 Nr: 1008-03.2016.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ETG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 Vistos etc.

 Ante o declínio do advogado nomeado (ref. 93), nomeio para defender os 

interesses do requerido o causídico militante nesta comarca Dr. Wainer 

Williams de Figueiredo Fortes, o qual deverá ser intimado, para apresentar 

contestação, no prazo legal.

Não havendo recusa, intime-se o requerido.

Com o aporte da peça processual, colha-se o parecer ministerial.

No mais, desde já, designo audiência de conciliação, para o dia 08 de 

junho de 2018, às 14h. A audiência, no caso, é designada mesmo com 

ausência de CEJUSC na comarca, tendo em vista que o direito em litígio 

permite atuação direta do magistrado e com aplicação analógica da lei de 
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alimentos.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Atualize-se o endereço da autora (ref. 78).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70534 Nr: 4453-92.2017.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDINO VIANA DA SILVA - 

OAB:12956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que foi dado provimento ao agravo contra a decisão que 

indeferiu a gratuidade da justiça, consoante se infere da r. decisão de ref. 

17, delibero pelo prosseguimento do feito.

1. Processe-se em segredo de justiça, conforme disposto no art. 189, II do 

NCPC.

2. Cite-se a parte requerida para, querendo, contestar o pedido no prazo 

legal. Apresentada contestação no prazo da lei, intime-se a parte autora a 

impugná-la no prazo de quinze dias (arts. 350 e 351 do CPC).

3. Desde já, designo audiência de conciliação, para o dia 08 de junho de 

2018, às 13h30min. A audiência, no caso, é designada mesmo com 

ausência de CEJUSC na comarca, tendo em vista que o direito em litígio 

permite atuação direta do magistrado e com aplicação analógica da lei de 

alimentos.

No mais, proceda-se ao Estudo Psicossocial pela equipe deste Juízo na 

residência das partes, no prazo de 20 (vinte) dias.

Postergo a análise do pedido liminar, para após a realização do Estudo 

Psicossocial.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50017 Nr: 709-65.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMIRA MENEZES SERAFIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, JOSE BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a juntada de substabelecimento de fls.109, intime-se 

novamente a parte autora, por meio de suas advogadas, para que 

apresente cópia do requerimento administrativo ou seu indeferimento em 

até 30 dias, sob pena de extinção.

No mais, cadastrem-se as advogadas substabelecidas Dra. Danieli Felber 

e Dra. Lucinéia Rodrigues de Souza.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51053 Nr: 1815-62.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA DA VEIGA GODOY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Forçoso ressaltar a aplicação do Código de Processo Civil/2015 ao feito, 

vez que a intimação da decisão recorrida deu-se já na vigência do novo 

diploma legal (Lei n.º 13.105/2015).

Interposto recurso de apelação pelo requerido (fls.243/248), intime-se a 

parte recorrida para apresentação de suas contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010, §1º, do CPC/2015).

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (artigo 997, §§, do 

CPC/2015), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo legal, 

em atenção ao disposto no artigo 1.010, §2º, do CPC/2015.

Ainda, para o caso de as contrarrazões do recurso principal ou adesivo 

ventilarem as matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC/2015, 

intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo da lei, nos 

termos do art. 1.009, §2º, do CPC/2015.

Vencidas as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região (art. 1.009, §3º, CPC/2015), com as minhas 

homenagens, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) 

recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (artigo 

932, CPC/2015).

 Cumpra-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 29215 Nr: 40-22.2006.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Djessica Luana Missio - 

OAB:019.227, Georgia Pinto Dias Leite - OAB:10298, JULIO CESAR 

PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em consonância com o parecer ministerial de fls. 246, determino seja 

atendido com urgência o ofício de fls. 237.

 Defiro o pedido formulado pela parte autora às fls. 243.

Proceda-se à atualização do débito alimentar.

No mais, tendo em vista que expirou o prazo da prisão civil do executado, 

oficie-se com urgência ao Juízo da Comarca de Cerejeiras-RO, solicitando 

informações acerca de sua soltura.

Consigne-se no expediente que o executado Junivan Oliveira Neto, 

encontra-se preso nos autos código 29320.

Após, nova vista a parte autora a fim de que requeira o que for de seu 

interesse, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 64419 Nr: 3772-59.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13.443

 Vistos etc. Homologo a desistência das testemunhas Arlindo Moraes e 

Etelvino Macedo dos Santos pela defesa.

Oficie-se aos Juízos deprecados, solicitando informações acerca do 

cumprimento das cartas precatórias expedidas nos autos.

 No mais, tendo em vista que a expedição de carta precatória não 

suspende a instrução processual, vistas às partes para apresentação de 

alegações finais, no prazo e na forma da lei. Após, conclusos para 

sentença. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51534 Nr: 231-23.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA MASSARANDUBA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMADIO F. LIMA - 

OAB:4037-MT, Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de citação, uma vez que, o endereço apresentado é o 

mesmo apresentado na inicial.

Intime-se a parte exequente, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente endereço atualizado da executada ou requeira o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco), sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69801 Nr: 3874-47.2017.811.0088

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA, ADENILSON 

ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e DECRETO o divórcio de ADENILSON ALVES DA 

SILVA e RAQUEL DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA. E em consequência, 

julgo extinto o processo, com exame de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil. A requerente voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja RAQUEL DOS SANTOS OLIVEIRA.Ciência ao 

Ministério Público.Sem custas, eis que foi deferido os benefícios da justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios 

que se fizerem necessários para a averbação junto aos ofícios 

competentes, certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e 

baixas de estilo.Intimem-se. Cumpra-se.Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 56296 Nr: 241-96.2015.811.0088

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA DE JESUS BARBOSA CARVALHO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial proposta por Tereza de Jesus 

Barbosa Carvalho.

 Foi determinada a expedição de ofício ao Banco do Brasil solicitando 

informações sobre a existência de saldo em nome do de cujus referente 

ao PIS/PASEP (ref. 3).

 Com a vinda da resposta (ref. 19), a parte autora, através de sua 

advogada, foi devidamente intimada para se manifestar, contudo, 

quedou-se inerte (ref. 25).

O feito encontra-se paralisado há cerca de 01 (um) ano.

 É o relato. Fundamento e decido.

Uma das causas de extinção do processo sem resolução de mérito é o 

abandono da causa pelo autor (art. 485, III, CPC). Com efeito, se o autor 

não promover as diligências que lhe são cabíveis para andamento do 

processo, inviabilizado se torna o trâmite processual.

 Assim sendo, ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.

Oportunamente, arquivem-se. Demais diligências necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37295 Nr: 61-56.2010.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C B RODRIGUES DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): C B RODRIGUES DE SOUZA - ME, CNPJ: 

02335996000111. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de C B 

RODRIGUES DE SOUZA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de DÉBITO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 12633/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.692,51

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22142 Nr: 1011-75.2004.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS IGARAY LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEIRAS IGARAY LTDA., CNPJ: 

01736781000301, Inscrição Estadual: 13.176.225-7. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/08/2004.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MADEIRAS IGARAY LTDA., na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de DÉBITO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 236/2001.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/04/2001

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 11.437,83

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51761 Nr: 487-63.2013.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GONÇALVES DAROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILMAR GONÇALVES DAROS, Rg: 
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344.908, Filiação: Valdevino G. Rodrigues e Adelina Daros Rodrigues, data 

de nascimento: 27/03/1963, brasileiro(a), pecuarista, Telefone 8118-0023. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VILMAR 

GONÇALVES DAROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de DÉBITO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1831/2013.

Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/03/2013

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.151,66

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N. 11/2018/DF - TORNAR PÚBLICO o Resultado da prova realizada 

no dia 26 de abril de 2018, em conformidade com o Edital n. 06/2011/PRES, 

de 16/05/2011, bem como com Edital n. 01/2018/DF disponibilizado no 

Diário de Justiça Eletrônico - MT n. 10187/2018, em 29/01/2018, os quais 

encontram disponíveis no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

* O Edital nº 11/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51246 Nr: 781-16.2012.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Brasnorte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ALVES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOEL ALVES BEZERRA, Filiação: Virginia 

Maria Bezerra e Aguiar Alves Bezerra, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS em favor 

da ofendida NILDA GOMES DA SILVA e em desfavor de JOEL ALVES 

BEZERRA.As medidas protetivas foram deferidas em 08/10/2012, tendo 

sido ofendida e ofensor intimados.É o sucinto relatório.Fundamento e 

Decido.O processo merece ser extinto. Isso porque o pedido da vítima fora 

acolhido, consoante decisão de fls. 15/17 que concedeu as medidas 

protetivas de urgência, sendo devidamente cumpridas conforme certidão 

do Oficial de Justiça.Reza o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil:“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:I - acolher ou 

rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção”.No que tange à 

aplicação do referido artigo às medidas protetivas, a jurisprudência 

entende que “Não se declara nula a decisão do Magistrado que extingue o 

processo com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, 

quando, em que pese a natureza criminal das medidas protetivas, o 

entendimento adotado na sentença encontra apoio em julgados desta 

Turma, que já decidiu pela natureza civil das medidas. Ademais, a própria 

Lei 11.340/2006, no seu art. 13, determina a aplicação, além de outras, 

das normas do Código de Processo Civil às causas decorrentes da prática 

de violência doméstica e familiar contra a mulher. (...) quanto à extinção do 

processo, se o pedido restringiu-se à concessão de medidas protetivas, 

ou seja, se esse era o próprio mérito da ação, sob o ponto de vista 

processual com os contornos da Lei 10.340/2006, não há irregularidade 

na decisão que extinguiu o processo com julgamento de mérito.” Assim, 

nos termos no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o art. 13 

da Lei 11.340/06, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E EXTINGO o processo 

com resolução de mérito, tendo em vista que a pretensão almejada na 

demanda foi atingida no curso do processo.Revogo as medidas protetivas 

anteriormente aplicadas, ressaltando que a ofendida pode a qualquer 

tempo, se necessário, pleitear novas medidas em seu favor. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo.Por 

fim, determino a remessa de cópia da presente decisão aos autos de 

IP.Intimem-se.Sem custas.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

servindo a presente como Mandado/Notificação/Ofício/Carta Precatória. 

Conrado Machado SimãoJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 27 de abril de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52118 Nr: 549-67.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ALVES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOEL ALVES BEZERRA, Filiação: Virginia 

Maria Bezerra e Aguiar Alves Bezerra, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, com fundamento no artigo 107, IV, primeira 

figura e no artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA 

A PUNIBILIDADE do autor do fato JOEL ALVES BEZERRA, em razão da 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pelo máximo da pena em 

abstrato cominada ao crime, extinguindo também o presente 

processo.Após o transitado em julgado, que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos, com as baixas e as anotações de estilo, 

desapensando este feito para tal finalidade.Ciência ao Ministério Público.P. 

R. I. Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 27 de abril de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20243 Nr: 927-33.2007.811.0100

AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMILSON JOSÉ DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDEMILSON JOSÉ DE CAMARGO, 

Cpf: 95180354153, Rg: 1460611-9, Filiação: Andrelina Maria de Moraes 
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Camargo e Vitor Modesto de Camargo, data de nascimento: 29/11/1983, 

brasileiro(a), natural de Rosario Oeste-MT, convivente, segurança, 

Telefone 65.9965.1822. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu do valor da fiança R$126,00 (cento e vinte e seis 

reais) disponível para levantamento, para que manifeste-se em 5 (cinco) 

dias, sob pena de perdimento em favor do Estado

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ao tempo em que acolho a manifestação 

ministerial de fl. 109, DETERMINO seja realizada a intimação de 

CLAUDEMILSON JOSÉ DE CAMARGO por edital, cientificando-o do valor 

da fiança disponível para levantamento, sob pena de perdimento em favor 

do Estado.Às Providências.Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL RIBEIRO 

FARIA, digitei.

Brasnorte, 09 de maio de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68236 Nr: 3189-04.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBL, KdOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDCDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 

OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial para todos os efeitos legais.

Defiro o pedido de justiça gratuita por ter o autor comprovado sua 

hipossuficiência por meio de comprovantes de renda.

Cite-se requerido já qualificado na petição inicial no endereço informado 

pelo autor , para que apresente contestação no prazo legal sob pena de 

revelia.

C u m p r a - s e ,  s e r v i n d o  c o m o  M A N D A D O / C A R T A / C A R T A 

PRECATÓRIA/OFÍCIO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21917 Nr: 1201-60.2008.811.0100

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ELIAS FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, 

SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, TOMAS ANDRZEJESKI, BENEDITO 

JOAQUIM DE LIMA, MARIA ALICE LOMBARDO DE LIMA, ALTAIR JOSE 

MARIA, CARANDÁ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS, LUIZ 

ALBERTO GOTARDO, TÂNIA MARIA BAGGIO MARIA, ERNESTO ANTONIO 

PRADA, SILVIA MARTINS PRADA, COMERCIAL PACO DE PNEUS LTDA, 

VERA LÚCIA DE ARAÚJO GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TAVARES 

CALAZANS - OAB:11802, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162, 

IRAJÁ RESENDE DE LACERDA - OAB:11987, JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O, THIAGO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:24296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, Fábio Valente - OAB:8.116-B, IRINEU 

PEDRO MUHL - OAB:5719-A, Maria da Graça Alvez de Siqueira 

carvalho carrasco - OAB:162805, Pedro Gilmar Van Der Sand - 

OAB:4207/MT

 Vistos etc.

Inicialmente DETERMINO a abertura do prazo comum de 05 dias para a 

juntada dos documentos pertinentes, em seguida, deverá o advogado Dr. 

Thiago Ribeiro da Rocha – OAB/MT – 24296, com possibilidade de 

substabelecimento, no prazo de 10 dias, realizar a carga dos autos, em 

seguida, em caráter sucessivo, deverá a advogada Dra. Viviane Anne 

Diavan – OAB/MT 6661, com possibilidade de substabelecimento, no prazo 

de 10 dias, realizar a carga dos autos.

Após, as partes devem manifestar e requerer o que for de direito no prazo 

comum de 10 dias.

 DETERMINO ainda a remessa os autos à Secretaria do Juízo para o 

correto cadastramento dos advogados das partes, conforme requerido 

nas últimas petições. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50954 Nr: 488-46.2012.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLENDA DOS SANTOS VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 INTIMAÇÃO DA RÉ, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, DA PARTE 

DISPOSITIVA DA SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Diante do exposto, 

com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura e no artigo 109, inciso 

IV, e 115, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da 

autora do fato BLENDA DOS SANTOS VILELA, em razão da ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva, pelo máximo da pena em abstrato 

cominada ao crime, extinguindo também o presente processo. Após o 

transitado em julgado, que deverá ser certificado, arquivem-se estes 

autos, com as baixas e as anotações de estilo. Ciência ao Ministério 

Público. P. R. I. Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia 

desta decisão como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69578 Nr: 482-29.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS RIO DO 

SANGUE LTDA, SÉRGIO MURILO SERPELONIO, TALITA VERONEZ 

BERNARDINO DA COSTA FELIPOZZI, VERA LUCIA VERONEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a PGE-MT para manifestação no prazo de 05 dias, acerca da 

petição do réu à ref. 09, sob pena de preclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52533 Nr: 950-66.2013.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL FERREIRA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A 

MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABÁ, VANDER FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, remeta a este Juízo o resumo da inicial para fins de citação do 

requerido via edital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22982 Nr: 688-58.2009.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:MT 9721-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 
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OAB:1661900

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, na pessoa de seu advogado (a), 

nos termos da decisão que determinou o translado dos Embargos à 

Execução para este processo, para que manifeste-se nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70605 Nr: 1121-47.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

SORRISO/MT, COOPERLIRA AGRONOGÓCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS BONMANN, GLEISON RODRIGUES DE 

MORAES, ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES, TATIANE DOS 

SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON SARAIVA DOS SANTOS 

- OAB:77200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante a juntada dos documentos de Ref 09, nos termos da 

legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

promover a Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, 

para que promova a devida complementação das diligências do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado, de acordo com a tabela de 

zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52989 Nr: 1402-76.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ROGÉRIO REIS 

CAPISTRANO - OAB:11617/B

 INTIMAÇÃO DO RÉU, na pessoa de seu advogado, da parte dispositiva da 

sentença a seguir transcrita: " Diante do exposto, com fundamento no 

artigo 107, IV, primeira figura e no artigo 109, inciso VI, ambos do Código 

Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato LEOCIR 

BRAMBILA JUNIOR, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, pelo máximo da pena em abstrato cominada ao crime, extinguindo 

também o presente processo. Após o transitado em julgado, que deverá 

ser certificado, arquivem-se estes autos, com as baixas e as anotações 

de estilo, desapensando este autos. Ciência ao Ministério Público. P. R. I. 

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário mandado/carta/carta precatória."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54085 Nr: 889-74.2014.811.0100

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EPI, EI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAADS, EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito recomendado pela 

Equipe Interdisciplinar deste Juízo e pelo Promotor de Justiça, a fim de 

revogar a guarda provisória anteriormente concedida em favor da 

Senhora Maria Aparecida Alves de Souza e de conceder a guarda 

definitiva de Ezequiel Perci Iung em favor do seu avô paterno o Sr. Edilson 

Iung, nos termos dos artigos 33 e seguintes da Lei n.º 8.069/90. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas, haja vista à concessão da justiça gratuita neste feito à fl. 22. A 

título de honorários advocatícios para a causídica Dra. Daniella Maia Dutra, 

OAB/MT n.º 18.410-B, fixo o importe de 5 (cinco) URH’s, por sua atuação 

no feito como advogada dativa dos requeridos, conforme nomeação à fl. 

38 deste feito.Intime-se e cientifique-se o representante do Ministério 

Público.Realizadas as diligências adequadas e transitada em julgado esta 

decisão, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e as anotações 

de estilo. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o necessário.Sirva-se a cópia da 

presente decisão como Mandado/Termo Definitivo de Guarda e de 

Responsabilidade/Ofício/Título Executivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65058 Nr: 1137-35.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM - 

OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63908 Nr: 386-48.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GME, JBME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:15446

 Certifico que, ante a decisão de Ref 16, nos termos da legislação vigente 

e provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Edital

EDITAL N.º 02/2018-DF - TORNAR PÚBLICO a relação de candidatos 

inscritos para o estágio curricular remunerado nível médio para o Fórum 

desta Comarca, coletadas no período de 16.04.2018 a 04.05.2018, 

considerando que as inscrições encontram-se de acordo com o Edital nº 

014/2012/GSCP de 16.06.2012, e Edital 01/2018-DF, de 03.04.2018, todas 

foram deferidas, tornando-as definitiva, em um total de 70 (setenta) 

inscrições.

 * O Edital n° 02/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37845 Nr: 360-20.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PE’UBUMRA BUDZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora, através de seu advogado 

constituído, para dar ciência da suspensão do feito, bem como para 

promover a habilitação dos herdeiros, na forma do art. 687 e ss do CPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 832 de 1154



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41587 Nr: 332-18.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIANO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AUTOR PARA INPUGNAR CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38916 Nr: 1060-93.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA RO’OPADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Portanto, com fundamento na previsão legal do art. 27 do Código de 

Defesa do Consumidor, tem-se que a pretensão da parte autora não foi 

alcançada pela prescrição, visto que o início da contagem do prazo se deu 

em 02/2013, tendo a ação sido proposta em 15/03/2017, isto é, dentro do 

prazo legal.

Declaro o feito saneado.

Como fato controvertido emerge identificar se o negócio jurídico objeto da 

lide foi contraído nas hipóteses do art. 171, II, do Código Civil, gerando a 

suposta anulabilidade.

Inverto o ônus da prova em favor da parte Autora, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor; até porquanto se trata de pessoa não 

alfabetizada.

Tendo por base o princípio da economia processual, intimem-se as partes 

para que se manifestem, fundamentadamente, sobre o interesse de 

produção provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Cadastre-se o patrono da parte requerida, conforme requerimento de fls. 

30, verso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37848 Nr: 362-87.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PE’UBUMRA BUDZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:OAB/ MS 379

 Procedo à intimação da parte autora, através de seu advogado 

constituído, para dar ciência da suspensão do feito, bem como para 

promover a habilitação dos herdeiros, na forma do art. 687 e ss do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37747 Nr: 278-86.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 Por tais razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Declaro o feito saneado.

Inverto o ônus da prova em favor da parte Autora, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor.

Tendo por base o princípio da economia processual, intimem-se as partes 

para que se manifestem sobre o interesse de produção de demais provas, 

no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a pertinência, ou no 

julgamento antecipado da lide.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37987 Nr: 454-65.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA RICARDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO GUIMARÃES DE OLIVEIRA, 

FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Vistos, etc.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40536 Nr: 1715-65.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNDS, KNDS, ADRIANE NOGUEIRA GUIMARÃES, CNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA RETIRAR ALVARÁ NESTA 

SECRETARIA .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37850 Nr: 364-57.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PE’UBUMRA BUDZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora, através de seu advogado 

constituído, para dar ciência da suspensão do feito, bem como para 

promover a habilitação dos herdeiros, na forma do art. 687 e ss do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41480 Nr: 275-97.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AUTOR PARA INPGUINAR CONTESTAÇÕES NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36533 Nr: 391-74.2016.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCENDINO EDUARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES DE 

APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37039 Nr: 3265-69.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA TAVARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE AUTORA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES DE 

APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41482 Nr: 277-67.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR AUTOR PARA INPUGNAR CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 27147 Nr: 871-28.2011.811.0110

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDORI SUZUKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ARAUJO - OAB:53341, 

CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ALVES 

CAIXETA - OAB:20632 MT

 INTIMAR PARTE REQUERIDA PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES PENAIS 

NO PRAZO DE 15 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41627 Nr: 346-02.2018.811.0110

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RELINDE PEUBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO SIMISUTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O INVENTARIANTE PARA ASSIANAR TERMO DE COMPROMISSO 

NESTA SECRETARI.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21719 Nr: 737-40.2007.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMANTO PISSINI - 

OAB:13842-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:2835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte exequente, através de seu advogado 

constituído, para manifestar nos autos no prazo de 10 (dez)dias, 

conforme decisão de fls.186/187.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34801 Nr: 436-15.2015.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE AREIA NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA ME, ELIANE PORTO DOS SANTOS LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntarem aos 

autos cópia legível do acordo de folhas 54/57.

Expirado o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34174 Nr: 162-51.2015.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELMA BARROS DOS SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE SOUZA - 

OAB:3.608, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, MELCHIOR 

F. CAUMO - OAB:9.918, Rafael Gomes de Campos - OAB:22088/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 À luz do art. 224, §3°, do CPC e certidão de folha 283, constata-se que o 

causídico do requerido permaneceu com carga do processo de 

15/03/20018 (data da publicação) até o dia 26/03/2018, logo, ficou com o 

processo por 07 (sete) dias úteis; expirando-se, assim, o prazo para a 

autora apresentar eventuais embargos de declaração. Portanto, cabível 

nova intimação da autora da sentença proferida, restabelecendo o prazo 

para apresentação de eventuais recursos.

Posto isso, intime-se a parte autora, por seu advogado constituído, via DJE 

(fl.280), da sentença de folha 230/235, verso, para que possa ser 

oportunizada a apresentação de eventuais recursos, de acordo com o art. 

1.003 do CPC.

Expirado o prazo para apresentação de recurso pela autora, certifique-se 

e voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19733 Nr: 765-42.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MATIAS VALADÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI - OAB:4.912/MT

 Vistos, etc.

Decisão->Suspensão do Processo

Trata-se de Cumprimento de Sentença, movido pelo MUNICÍPIO DE 

CAMPINÁPOLIS/MT em face de JOAQUIM MATIAS VALADÃO.

O exequente narra que o executado possui diversos processos 

pendentes, nos quais já foram tentadas buscas para localização de bens, 

entretanto, todas frustradas.

 Salienta que o executado encontra-se foragido da justiça, por isso requer 

o arquivamento provisório dos autos.

Pois bem.

Diante do exposto pelo exequente, não tendo sido encontrados bens do 

executado, determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO pelo prazo de 01 

(um), durante o qual estará suspensa a prescrição, com fulcro no art. 921, 

§1°, do CPC.

Decorrido tal prazo sem a manifestação do exequente, começará a correr 

o prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 921, §4°, do CPC.

Expirado o prazo referido, sem que seja localizado o executado ou 

encontrados bens penhoráveis, deverão os autos ser arquivados, nos 

termos do art. 921, §2°, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se o Município de Campinápolis/MT.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28176 Nr: 782-68.2012.811.0110

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSVALDO FELIZARDO RODRIGUES, 

HOZANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO ALVES PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO MOURA LEAL - 

OAB:4.833/GO, RUI JERONIMO SILVA JUNIOR - OAB:22164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I c/c art. 701 e seguintes, 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à 

monitória e, por conseguinte, JULGO PROCEDENTE a ação monitória, 

declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial buscado, 

devendo o crédito de R$ 202.000,00 (duzentos e dois mil reais) ser 

atualizado monetariamente pelo índice INPC, a partir de 26/01/2009 (fl.17), 

nos termos da Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 

de 26/01/2009(fl. 17), nos termos do art. 397 do Código Civil.Condeno a 

parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor do proveito 

econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, e nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos 

procedendo-se às baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22512 Nr: 73-72.2008.811.0110

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, NILSINHA SIQUEIRA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HONÓRIO DA SILVA, ELIAS GATAZ, 

GILDASIO TEODORO FERREIRA, IVANA MARIA DE OLIVEIRA MATIAS, 

WILSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA VILELA 

SILVA - OAB:10020-MT, NEMIAS BATISTA PEREIRA - OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil, 

reconhecendo a ilegitimidade passiva dos requeridos José Honório da 

Silva e Elias Gataz.Diante do princípio da causalidade, CONDENO os 

autores ao pagamento das custas processuais, mas suspendo a 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37987 Nr: 454-65.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA RICARDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO GUIMARÃES DE OLIVEIRA, 

FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN GONÇALVES LINO 

DE OLIVEIRA - OAB:20511/O

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Primeiramente, em relação a revogação 

da liminar de folhas 33/34verso, intendo necessária maior dilação 

probatória em relação aso fatos, com o devido contraditório, porquanto, 

até então, não sobre veio informação que descaracterize a necessidade 

efetiva da requerente em relação aos alimentos já deferidos. Portanto, com 

base na clausula “rebus sic stantibus”, mantenho os alimentos em favor 

da requerente. Já em relação a suposta ilegitimidade passiva do Sr. 

Fernando José de Oliveira , em relação ao pleito de dissolução de união 

estável, observa-se da inicial que o pleito do autor não esta apenas 

circunscrito a tal matéria, mas, sim, também relacionado a pedido de 

indenização por supostos danos morais. Posto isso, com base no principio 

da asserção, indefiro o pedido de exclusão do Sr. Fernando do polo 

passivo da demanda.

 Encaminhem-se a secretaria, a fim de que certifique a juntada da 

contestação do Sr. Fernando José de Oliveira, devendo ser juntado aos 

autos, incontinenti. Com a juntada, intime-se a parte autora para 

impugnação.

Ademais, verifico dos autos que as partes requereram o reconhecimento 

e dissolução da união estável. Nesse prisma, com fulcro no artigo 356, inc. 

I, do CPC, cabível o julgamento parcial de mérito. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, HOMOLOGO a transação 

das partes e julgo antecipadamente parcialmente o mérito, a fim de 

reconhecer e dissolver a união estável dos requeridos no período 

supracitado, sem custas, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC e sem 

honorários sucumbenciais devido a consensualidade. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31511 Nr: 1279-48.2013.811.0110

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA CAMILLA MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLINY GOMIDES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Intimação da parte requerida para devolução de processo, sob pena de 

busca e apreensão.

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82996 Nr: 327-62.2014.811.0101

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ARY GARCIA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados das Partes Vanderson Pauli e Jiancarlo Leobet, da 

decisão proferida nos autos: "Assim, em atenção aos princípios da 

continuidade e da prioridade é que deve ser reconhecida como válida a 

matrícula nº 3.237, inscrita no CRI de Cláudia, com consequente 

cancelamento da matrícula nº 1.634 do CRI de Cláudia.

 Caso alguma das partes se sinta prejudicada com a presente decisão, 

deve ingressar com a ação cabível para buscar o direito que entende ter 

sido violado.

 Ante o exposto, determino o IMEDIATO cancelamento da matrícula nº 

1.654 do Registro de Imóveis desta Comarca, forte no art. 1.179, inciso III, 

da CNGCE-MT, e, por conseguinte, INDEFIRO A AVERBAÇÃO DO 

GEORREFERENCIAMENTO na referida matrícula.

Por conseguinte, determino o desbloqueio da matrícula n. 3.237 do CRI 

local.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para dar 

cumprimento a presente decisão bem como o 6º Ofício Extrajudicial de 

Cuiabá a fim de encerrar a matrícula 2379, anexando cópia desta decisão.

Intimem-se.

 Oficie-se a E. Corregedoria Geral de Justiça sobre a presente decisão

Transitado em julgado a presente decisão, arquivem-se".

Cláudia, 27 de abril de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80274 Nr: 592-35.2012.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:OAB-MT 10.604, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - 

OAB:30264/RS, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte exequente para atualizar o 

débito, com a incidência da multa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97074 Nr: 1811-10.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LKdCS, LDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON DE SOUZA ARANTES - 

OAB:10865

 Autos Virtuais (Id.97074)

Ação de Alimentos

 Requerente: L.K.C.S representado por sua genitora LUZIA DONARIA DE 

CARVALHO

 Requerido: WASHINGTON CARLOS PEREIRA SANTOS

Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO ALIMENTOS, proposta por L.K.C.S representado por 

sua genitora LUZIA DONARIA DE CARVALHO, em face de WASHINGTON 

CARLOS PEREIRA SANTOS, alegando ser filho do genitor, requerendo sua 

condenação em alimentos e despesas extraordinárias.

 Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita e arbitrado alimentos 

provisórios em 34,09% (trinta e quatro virgula nove por cento) do salário 

mínimo nacional, correspondente a R$ 300,00 (trezentos reais) bem como 

determinada a citação do Requerido (Ref: 5).

As partes firmaram acordo do pagamento de 34,09% (trinta e quatro 

virgula nove por cento) do salário mínimo vigente que perfaz atualmente a 

quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) quanto à pensão alimentícia, 

guarda e visitas (Ref: 16,22 e 25).

Dada a palavra ao Ministério Público, este pugnou pela homologação do 

acordo e o consequente arquivamento dos autos (Ref: 30).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Considerando o acordo firmado entre as partes bem como a anuência do 

Ministério Público, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre as partes, valendo como título executivo 

judicial.

Por conseguinte, julgo EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC.

 Custas processuais de forma pro rata nos termos do artigo 90, §2°, do 

CPC, observando-se que a Autora é beneficiária da Justiça Gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.

Diligências necessárias.

Cláudia, 09 de maio de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85105 Nr: 157-56.2015.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDA, ALPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANE DOS SANTOS VEIGA 

- OAB:PR 67.423, SIMONE RITA ZIBETTI DE SOUZA - OAB:PR 27.594

 Autos Virtuais (Id. 85105)

Execução de Alimentos

Exequente: EDUARDO POMBO DE AMORIM representado por sua genitora 

ANA LÍGIA POMBO SANTANA

Executado: LUCAS ANDRE ROCHA DE AMORIM

Vistos.

1. Intime-se a parte Autora para apresentar manifestação acerca da 

intimação negativa constante na Referência 33.

2. Após, ao MP.

3. Em seguida, conclusas.

Cláudia, 10 de Maio de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52476 Nr: 457-91.2010.811.0101

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO BRZEZINSKI GOTTARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007/CGJMT, em 

razão do cumprimento da sentença pela parte requerida, impulsiono estes 

autos a fim de abrir vista á parte autora para manifestar-se nos 

requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53893 Nr: 476-63.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE SOKOLOVSKI NICARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o exequente, para manifestar-se 
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acerca da certidão de decurso de prazo para pagamento e oposição de 

embargos às fls. 82, requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84054 Nr: 1124-38.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDOR VENZO, MAURICIO BORTOLLETI DE 

OLIVEIRA, EMERSON ALVES SARAIVA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, 

EVANDRO DE OLIVEIRA, AGUIMAR QUINTINO, ROBERTO KELLER, 

ROZENEI DELLANI, ALCIDES FRANCISCO GORALSKI, ALEX DA VEIGA, 

VILSON LUNKES, MILTON TORLAI, DIEGO RAFAEL GIACOPPINI, ADRIEL 

TALAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT, Gustavo Dias Cintra Mac Cracken - OAB:SP 314818, 

JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860/MT, JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718 OAB/MT, ROBERTO MACHADO - OAB:11701/MT, ROGÉRIO 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT, Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data, foi encaminhada Carta Precatória com 

a finalidade de inquirição das testemunhas Marcos Ferreira da Silva, Jhon 

Klaiton Sperandio, Fabiola Maiara Valk e Margarida Ribeiro dos Santos à 

Comarca de Sinop/MT, via malote digital, devendo os(as) advogado 

dos(as) partes acompanhar o andamento da missiva naquele juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52277 Nr: 258-69.2010.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENOIR FELIPE BACHINSKI, ELOI DOMINGOS 

BACHINSKI, IVANI ORLANDI, ARLETE MARIA ORLANDI, NELI TEREZINHA 

DORE BACHINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:OAB/MT 8521, Gracielle de Almeida Campos - OAB:MT 10847, 

João Batista Araújo Barbosa - OAB:MT 9847, JULIANA DOS REIS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.479-B, Kamill Santana Castro e Silva - 

OAB:DF23840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821/SC

 Diante do exposto, RECONHEÇO a ocorrência de conexão entre estes 

autos e os de n. 2008/101 (cód. 49845 – Ação Revisional) e n. 

1028-62.2010.811.0101 (cód. 53047 – Ação de Execução), nos termos do 

art. 55, § 2º, inciso I, do CPC, determinando ainda a SUSPENSÃO da 

Execução e dos presentes embargos até o trânsito em julgado da Ação 

Revisional. 2. Determino o apensamento destes autos cód. 53047 e dos 

autos cód. 52277 aos autos n. 49845.3. Serve esta decisão para os autos 

de cód. 52277.4. Int.5. Diligências necessárias.Cláudia, 09 de maio de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53047 Nr: 1028-62.2010.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI BACHINSKI, LENOIR FELIPE BACHINSKI, ELOI 

DOMINGOS BACHINSKI, IVANI ORLANDI, ARLETE MARIA ORLANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.479-B

 Diante do exposto, RECONHEÇO a ocorrência de conexão entre estes 

autos e os de n. 2008/101 (cód. 49845 – Ação Revisional) e n. 

1028-62.2010.811.0101 (cód. 53047 – Ação de Execução), nos termos do 

art. 55, § 2º, inciso I, do CPC, determinando ainda a SUSPENSÃO da 

Execução e dos presentes embargos até o trânsito em julgado da Ação 

Revisional. 2. Determino o apensamento destes autos cód. 53047 e dos 

autos cód. 52277 aos autos n. 49845.3. Serve esta decisão para os autos 

de cód. 52277.4. Int.5. Diligências necessárias.Cláudia, 09 de maio de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101556 Nr: 687-55.2018.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE CANOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT - 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos pela DERRADEIRA vez, a fim de intimar o advogado 

da parte autora para que providencie o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça DE FORMA CORRETA, para cumprimento do Mandado de 

Citação, devendo para tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência 

junto ao sitio do TJ/MT (emissão de Guias Online), no valor FALTANTE de 

R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao zoneamento "Cláudia - Centro", 

bem como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 43819 Nr: 12-49.2005.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIACHINI & BAGATINI LTDA, OLIR ANTONIO BAGATINI, 

VILMAR GIACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Federal do INSS - Instituto 

Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Rogério da Silva - 

OAB:16.993 / PE

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, os presentes 

embargos para o fim de declarar a inexigibilidade da contribuição fundada 

no artigo 25, incisos I e II e § 1º da Lei n. 8.870/94, declarando nulas as 

CDAS que instruíram a execução fiscal (CDA 32.345.306-6 e 

32.345.307-4).Isenta a parte Requerida das custas processuais.Condeno 

a parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados 

em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Remeta-se cópia da presente 

decisão aos autos principais (código 43818).Após o trânsito em julgado, 

desapensem-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Cláudia, 09 de maio de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49725 Nr: 684-52.2008.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO FERREIRA, ANTÔNIO DE DEUS 

DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT

 Autos nº 684-52.2008 (Id. 49725) Vistos. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 107, inciso III, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

JOSÉ PAULO FERREIRA e ANTÔNIO DE DEUS DE ARAÚJO, devidamente 

qualificados nos autos, com relação à acusação que lhe é imputada nos 

presentes autos. Determino a restituição da fiança paga (fls. 36/37) aos 

réus, no montante de R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais) cada, a 

qual deverá ser atualizada e devolvida sem desconto, após o trânsito em 

julgado desta sentença, por força do artigo 337, do CPP. Intime-os, para 

informarem suas contas bancárias, no prazo de 10 (dez) dias.Com 

relação às armas e às munições apreendidas nos autos (fls. 118/119), 

passo à análise. (...) Diante disso, determino que as armas e munições 

apreendidas (fl. 118/119) sejam encaminhadas ao Exército, para fins do 
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disposto no artigo 25 da Lei n. 10.826/2003.Do mesmo modo, determino a 

DESTRUIÇÃO dos demais objetos apreendidos, uma vez que até a 

presente data não houve pedido de restituição.Ciência ao Ministério 

Público.P.R.I.Proceda a secretaria as comunicações previstas na 

CNGC.Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99433 Nr: 3023-66.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSANGELA DA SILVA CABRERIZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81796 Nr: 976-61.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPENSADOS TROMBETTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 Vistos.1. (...) Através dos documentos de fls. 67/77, verificou-se que na 

CDA nº 12 2 12 001079-50, 12 6 12 003647-90 e 12 6 12 003648-71 a 

declaração de compensação foi entregue em 26.05.2004, tendo o 

contribuinte tomado ciência da não homologação em 19.11.2008 (fls. 

67/69); na CDA Nº 12 2 12 001080-94, a declaração de compensação foi 

entregue em 21.05.2005, tendo o contribuinte tomado ciência da não 

homologação em 03.12.2008 (fls. 70/72); na CDA Nº 12 6 12 003654-77, a 

declaração de compensação foi entregue em 29.08.2007, tendo o 

contribuinte tomado ciência da não homologação em 10.04.2010 (fls. 

73/75). Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a 

constituição definitiva ocorre com a introdução no sistema, pelo 

contribuinte, da norma individual e concreta constituindo o crédito 

tributário.Segundo o artigo 74, §6º, da Lei nº 9.430/96, a declaração de 

compensação é confissão de dívida, sendo que a sua entrega extingue o 

crédito tributário sob a condição resolutória de posterior não homologação, 

cujo prazo será de cinco anos contados da data da entrega. Caso a 

declaração não seja homologada, o contribuinte será intimado para pagar 

o débito no prazo de 30 dias, contados da sua ciência, e não sendo 

efetuado o pagamento, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa (§§7º e 8º, do art. 74, 

da Lei nº 9430/96). Portanto, no caso dos autos as declarações não foram 

homologadas, razão pela qual a constituição definitiva dos créditos 

tributários ocorreu após 30 dias do despacho decisório, o qual não foi 

recorrido, ou seja, em 19.12.2008 (...), 02.01.2009 (....) e 10.05.2010 (...). 

(...).Desta feita, considerando que a data do início do prazo prescricional 

se iniciou quando da notificação da não homologação da compensação, 

não vislumbro a ocorrência da prescrição. Diante disso, REJEITO a 

exceção de pré-executividade apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99444 Nr: 3031-43.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99428 Nr: 3021-96.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99438 Nr: 3026-21.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CAPPELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99429 Nr: 3022-81.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54416 Nr: 994-53.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR VARGAS DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES GONÇALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÍLIO RIBEIRO NETO - 

OAB:OAB/MT 13.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI 

- OAB:14043/MT, Pedro Ferreira Mendes - OAB:OAB-MT 3.167-A, 

THIAGO SILVA MENDES - OAB:OAB/MT14.034

 Autos n.  994-53.2011 ( Id.  54416)Execução de t í tu lo 

extrajudicialExequente: SALVADOR VARGAS DE MACEDOExecutado: 

JOSÉ GONÇALVES DUARTEVistos.(...) Assim, REJEITO a exceção de 

pré-executividade apresentada.Após a preclusão da presente decisão, 

voltem conclusos para atos expropr iatór ios. Int .Di l igências 

necessárias.Cláudia, 10 de maio de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46682 Nr: 718-95.2006.811.0101

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TONY COMÉRCIO DE TABACOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO BARROS DE MOURA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte exequente para manifestar-se 

sobre o mandado de penhora com resultado negativo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54415 Nr: 993-68.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR VARGAS DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES GONÇALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÍLIO RIBEIRO NETO - 

OAB:OAB/MT 13.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI 

- OAB:14043/MT, Pedro Ferreira Mendes - OAB:OAB-MT 3.167-A, 

SIDNEY MARQUES - OAB:MT-2.719-B, THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:OAB/MT14.034

 Autos n.  993-68.2011 ( Id.  54415)Execução de t í tu lo 

extrajudicialExequente: SALVADOR VARGAS DE MACEDOExecutado: 

JOSÉ GONÇALVES DUARTEVistos.(...) Assim, REJEITO a exceção de 

pré-executividade apresentada.Após a preclusão da presente decisão, 

voltem conclusos para atos expropr iatór ios. Int .Di l igências 

necessárias.Cláudia, 10 de maio de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84025 Nr: 1105-32.2014.811.0101

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON TORLAI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DRª. 

MARIA ALICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR DOS SANTOS BORGES - 

OAB:16648/MT, Vanderson Pauli - OAB:13534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a segurança pleiteada, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, com o fim de determinar a restituição dos cheques em 

nome de terceiros que foram apreendidos nas empresas do impetrante, 

confirmando o item “a” da liminar concedida às fls. 52.Com relação ao item 

“b” da liminar de fl. 52, revogo a liminar concedida, mas nomeio como 

depositário do bem o impetrante, devendo ser expedido termo de 

compromisso e juntado na ação penal (código 84054). Sem condenação 

em custas processuais e honorários advocatícios, por força do artigo 25 

da Lei n. 12.016/2009.Incabível reexame necessário, posto que a ordem 

foi denegada (art. 14, § 1º da Lei n. 12.016/2009).Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo.Cláudia, 8 de maio de 

2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102025 Nr: 915-30.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DB, DCBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais. (Id. 102025)

Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência

Vistos.

1. Intime-se a parte Autora para emendar a inicial a fim de explicitar quais 

os testes psicológicos necessários para que a psicóloga da UDR possa 

identificar o problema do menor e sua consequente resolução. Prazo: 10 

(dez) dias.

2. Após, com a informação, colha-se parecer do Nat.

3. Em seguida, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102574 Nr: 1182-02.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES PESADOS MINAS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRIUNFO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MOISÉS JÚNIOR - 

OAB:MG 43.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Ato Deprecado, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais), 

correspondente ao zoneamento "Cláudia - Usina Hidrelétrica", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86379 Nr: 574-89.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial, eis que em consonância com os ditames legais e DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, revogando a qualquer tempo caso inverídicas 

as informações.

Deixo de designar audiência de conciliação, tendo em vista o disposto no 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV 01/2016, no qual se expressa o 

desinteresse da Fazenda Pública na participação em atos desta natureza.

CITE-SE para apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 

praxe.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75831 Nr: 2948-49.2016.811.0105

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natovidade Arceno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vantuir Birck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos etc.

Em relação ao pedido de reconsideração da decisão de fls. 66/68, 

formulado pela parte embargada, MANTENHO-A pelos seus próprios 

fundamentos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a parte embargante não 

prestou caução idônea, a qual deverá corresponder ao valor do bem.

Dessa forma, INTIME-SE a parte embargante para que preste caução 

idônea no valor de mercado do bem.

Outrossim, sem prejuízo do supradeterminado, ESPECIFIQUEM as partes, 
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no prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, justificando a 

sua pertinência.

Após, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78492 Nr: 1461-10.2017.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para comparecer a audiência designada para o 

dia 04 de junho de 2018, às 15h00min na sala de conciliação do Fórum de 

Colniza.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63780 Nr: 1187-85.2013.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IMdS, VRdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Rondônia - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 Impulsiono os autos com a finalidade de cientificar a advogada da parte 

requerida acerca da certidão de honorários expedida em seu favor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85197 Nr: 5332-48.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DOS SANTOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O, MATEUS GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para querendo, 

impugnar a contestação de ref. 13 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86451 Nr: 617-26.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAM, SLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para querendo, 

impugnar a contestação de ref. 09, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85443 Nr: 28-34.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilson Chioquetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para querendo, 

impugnar a contestação de ref. 13, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85441 Nr: 26-64.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para querendo, 

impugnar a contestação de ref. 13, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78767 Nr: 1629-12.2017.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RAMOS NOGUEIRA, Paulo Neves 

Nogueira, Moises Ferreira de Souza, Valdelir João de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN MONTE DE 

ALBUQUERQUE - OAB:5177, Edilson Stutz - OAB:309-b/RO, FÁBIO 

VILLELA LIMA - OAB:7687, JORGE MUNIZ BARRETO - OAB:185-A, 

JOSE NEY MARTINS JUNIOR - OAB:2280, Léo Antônio Fachin - 

OAB:4739, Marcos Antonio Faria Vilela de Carvalho - OAB:84, 

Roberto Harlei Nobre de Souza - OAB:1642, Thiago da Silva Viana - 

OAB:6227-RO, WELITON DE ALMEIDA SANTOS - OAB:20.883/O

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do 

acusado PAULO RAMOS NOGUEIRA, eis que permanecem presentes os 

motivos ensejadores de sua segregação cautelar. Com o fito de dar 

continuidade à marcha processual, determino as seguintes 

providências:1) Considerando que a defesa do acusado Valdelir João de 

Souza manifestou pela desistência da oitiva da testemunha de acusação 

Francisco Liberato Azevedo, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos a desistência; 2) OFICIE-SE a Comarca de Cuiabá-MT 

solicitando a devolução da missiva expedida na movimentação de Ref: 228 

independentemente de cumprimento, constando que a deprecata foi 

distribuída naquele Juízo sob a numeração única 45129-26.2017.811.0042 

(Código: 506143); 3) DETERMINO que a Serventia do Juízo diligencie junto 

aos Juízos deprecados solicitando informações quantos ao cumprimento 

das diligências; 4) Tendo em vista que em consulta ao site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia (https://www.tjro.jus.br/) consta que as 

missivas n.º 0000051-38.2018.822.0019 e 1001075-21.2017.822.0019 

expedidas à Comarca de Machadinho do Oeste-RO foram remetidas a este 

Juízo em 16 e 23 de abril de 2018, respectivamente, façam me os autos 

CONCLUSOS para novas deliberações após juntada dos atos deprecados. 

5) OFICIE-SE novamente para a companhia telefônica OI/S.A para os fins 

determinados em decisão prolatada em 11 de outubro de 2017, instruindo 

a epístola com a qualificação completa do réu Moisés Ferreira de Souza, 

sobretudo o CPF. INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

com a máxima urgência, mormente o presente feito tramitar com a urgência 

“réu preso”. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83889 Nr: 4524-43.2017.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, para intimar a 

parte Autora para se manifestar acerca da certidão de ref: 15 do Oficial 

de Justiça, no prazo legal de 05 (cinco) dias, bem como intimar para 

realização de audiência designada para o dia 18 de junho de 2018, às 

16h:00min, na sala de conciliação do Fórm de Colniza.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 75623 Nr: 2795-16.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCG, FSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, para intimar a 

parte Autora para se manifestar acerca da certidão de ref: 24 do Oficial 

de Justiça, no prazo legal de 05 (cinco) dias, bem como intimar para 

realização de audiência designada para o dia 21 de junho de 2018, às 

16h:00min, na sala de conciliação do Fórm de Colniza.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 38325 Nr: 45-51.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Rodrigues de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13.438/A

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar 

ALESSANDRO RODRIGUES DE CASTRO, devidamente qualificado, como 

incurso nas sanções previstas no art. 155, caput, do CP.Passo a DOSAR 

A PENA (...) ficando o réu condenado à PENA DEFINITIVA de 01 (um) ano 

e 03 (três) meses de RECLUSÃO.Inexistindo informações acerca da 

situação econômica do réu, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, 

sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, que deverá ser atualizada e recolhida na forma 

e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.O 

condenado ALESSANDRO RODRIGUES DE CASTRO deverá cumprir a 

pena inicialmente no regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, 

Código Penal.Presentes os requisitos do art. 44 do CP, é cabível a 

substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, 

cabendo à fixação ao Juízo da Execução Penal.Inexistindo os requisitos 

autorizadores para a decretação da prisão preventiva, o réu poderá 

apelar em liberdade.Deixo de fixar o valor mínimo de eventual indenização 

civil, pois ausentes os pressupostos para sustentá-la.Deixo de condenar 

o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre 

na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77520 Nr: 854-94.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cardoso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIA PADOVAN PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora na pessoa 

de sua advogada para que compareceçam à audiencia de conciliação, 

cuja data e horario foram retificados para 25/05/2018 às 18h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41025 Nr: 601-19.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izael Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO JOAO THIESEN 

FILHO - OAB:20.854 B - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o advogado do acusado, 

via DJE, acerca da audiência acima designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82471 Nr: 3677-41.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT/RO, Icatu Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, nos termos da legislação em vigor, com a finalidade 

de intimar a parte autora para comparecer à solenidade designada para o 

dia 22 de junho de 2018, às 15h00min, na sala de conciliação do Fórum da 

Comarca de Colniza.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-68.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PINHEIRO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PECAS GLOBAL LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

tome ciência da audiência de conciliação designada para o dia 04/07/2018, 

às 15h20min.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63353 Nr: 9708-03.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANTONIO DE SOUZA - Vulgo "Goiano 

ou Goianinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 13.171, MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:13171/O

 Vistos...

 Considerando o teor do Ofício n° 0254/2018/MPMT/PJ, nada há que ser 

feito se não o cancelamento da audiência e a redesignação em data 

futura.

Assim, CANCELA-SE a audiência marcada para o dia 20.02.2018, às 

14h30min.
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Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 10.05.2018, às 16h30min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR o réu e a Defesa (pessoalmente, se defensor nomeado), nos 

moldes da decisão de fl: 142;

2. CIÊNCIA ao Ministério;

3. Após, conclusos.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Cumprir.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78790 Nr: 288-32.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHON KESLLEY MOULAZ MOITINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE JESUS MOITINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “Cumprimento de sentença que fixa 

obrigação alimentar” ajuizada por Jhon Keslley Moulaz Moitinho contra o 

José Carlos de Jesus Moitinho.

Primeiramente, verifica-se que a parte-autora endereçou a petição inicial 

ao Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda, contudo, a Petição Inicial foi 

protocolada no Juízo da Vara Única desta Comarca.

Sobre isso, salienta-se que o correto endereçamento é um requisito 

essencial de toda petição inicial, tendo em vista que se trata de critério de 

competência, em razão do valor da causa, da matéria discutida ou da 

competência funcional dos órgãos que compõem o Poder Judiciário.

Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por 

meio da Defensoria Pública de Pontes e Lacerda, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, devendo:

1. ESPECIFICAR se pretende que a demanda seja processada e julgada no 

Juízo da Comarca de Pontes e Lacerda ou no Juízo da Vara Única da 

Comarca de Cotriguaçu, devendo corrigir, se necessário, o 

endereçamento da petição inicial (art. 319, I, do CPC);

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 10 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78850 Nr: 320-37.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIA ISILDA ZANIN FEITOSA ME, 

ANTÔNIA ISILDA ZANIN FEITOSA, EDÉZIO JOSÉ DO NASCIMENTO 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, à SECRETARIA para:1.CITAR a parte-executada para, no 

prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das 

custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa (arts. 827 e 829, do CPC);Por força do 

art. 829, §1º, do CPC, valerá o mandado de citação como mandado de 

penhora, avaliação e depósito. Efetivada a penhora, deve se manifestar a 

parte-executada (10 dias), conforme art. 847 do CPC. Após isso, diga a 

parte-autora sobre o interesse na adjudicação ou alienação por iniciativa 

particular (arts. 876 e 880, ambos do CPC).Caso requerido pela 

parte-autora, autoriza-se a expedição de “certidão premonitória” (art. 828 

do CPC). Não encontrado o executado, deverá o Oficial de Justiça arrestar 

“tantos bens quantos bastem para garantir a execução” (art. 830 do CPC), 

procedendo-se na forma do art. 830, §1º, do CPC. Neste caso, deve a 

parte-autora se manifestar (art. 830, §2º, do CPC). O executado poderá 

oferecer embargos à execução, independentemente de penhora, depósito 

ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de juntada aos 

autos do mandado de citação (arts. 914 e 915, do CPC).Salienta-se que os 

embargos não terão efeito suspensivo, nos termos do artigo 919 do 

CPC.No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, consoante art. 916 do CPC.No caso de integral pagamento no prazo 

de três (03) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela 

metade, considerando tal importe para o pagamento em questão (art. 827, 

§1º, do CPC). Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO 

DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 10 de maio de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79002 Nr: 395-76.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “Ação de execução de contrato de 

honorários advocatícios” ajuizada por Aparecida Voine de Souza Neri 

contra José Alves Pinheiro.

Inicialmente, verifica-se que não houve requerimento para a concessão de 

assistência judiciária gratuita, tampouco houve o comprovante de 

recolhimento das custas judiciais, conforme certificado pela Gestora da 

Central de Distribuição.

Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, devendo:

1. REQUERER o benefício da “justiça gratuita” (instruindo, se assim quiser, 

o pleito) ou comprovar que realizou o recolhimento das custas 

processuais.

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 10 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78665 Nr: 213-90.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICILIO ROSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Estando a Inicial em devida forma, à SECRETARIA para:

1. NOTIFICAR pessoalmente o requerido para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça manifestação por escrito, na forma do artigo 17,§7º, da Lei 

nº. 8.429/92, a qual poderá ser instruída com documentos e justificações;

a. OBS: A notificação deverá ser realizada através de Carta Rogatória 

para o atual endereço do requerido, qual seja PO BOX 2513, 

EDGARTOWN-MA 025339-2513, Estados Unidos da América.

2. INTIMAR a Prefeitura Municipal de Juruena, através de seu 

representante legal, para, querendo, habilitar-se como litisconsorte no 
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processo, consoante dispõe o artigo 5º, §2º, da Lei 7.347/85;

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do requerido, CERTIFICAR 

e VISTAS ao Ministério Público;

4. Cumpridas todas essas deliberações, conclusos.

Notificar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 10 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78508 Nr: 107-31.2018.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “Ação de cobrança” ajuizada por Michele 

dos Santos contra o Município de Cotriguaçu.

Primeiramente, verifica-se que a parte-autora endereçou a petição inicial 

ao Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, contudo, a Petição Inicial 

foi protocolada no Juízo da Vara Única desta Comarca.

Sobre isso, salienta-se que o correto endereçamento é um requisito 

essencial de toda petição inicial, tendo em vista que se trata de critério de 

competência, em razão do valor da causa, da matéria discutida ou da 

competência funcional dos órgãos que compõem o Poder Judiciário.

Ademais, constata-se que a parte-autora atribuiu à causa a quantia de 

R$11.557,54 (onze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e 

quatro centavos), valor incorreto já que o inciso VI, do artigo 292, do 

Código de Processo Civil, prevê que no caso de cumulação de pedidos, o 

valor da causa será a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles.

Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, devendo:

1. ESPECIFICAR se pretende que a demanda seja processada e julgada no 

Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza ou no Juízo da Vara Única da 

Comarca de Cotriguaçu, devendo corrigir, se necessário, o 

endereçamento da petição inicial (art. 319, I, do CPC);

2. Atribuir o valor correto à causa, com todas as consequências 

pertinentes (arts. 291, 292, VI, ambos do CPC).

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 10 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78886 Nr: 345-50.2018.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “Ação de divórcio litigioso c/c guarda de 

infante e alimentos” ajuizada por Simone Fritsch da Silva contra Orlando 

Brito da Silva.

 Inicialmente, verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos 

arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 

330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial.

Por outro lado, DEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, 

tendo em vista que segundo consta dos autos, a parte-autora não tem 

condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, 

sem prejuízo próprio ou de sua família, de acordo com o artigo 98 do 

Código de Processo Civil.

Por fim, observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 10.07.2018, às 18h00min, na sala de audiências da 

Vara Única do Fórum desta Comarca.

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerente para a audiência de conciliação;

2. CITAR a parte-requerida por meio de Oficial de Justiça, para que 

compareça à audiência, bem como de que, após a audiência 

(comparecendo ou não), terá o prazo de 15 dias para apresentar resposta 

(inclusive contestar), sendo a ela conferida a possibilidade de, não tendo 

condições, ser nomeado um Defensor;

3. CIENTIFICAR o Ministério Público;

4. Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, 

fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no 

prazo legal;

5. Após, conclusos.

 Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/PRECATÓRIA considerando a 

celeridade processual pretendida.

 Cotriguaçu/MT, 10 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80539 Nr: 1371-83.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKIM ALVES COMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por não ter a parte autora comprovado a hipossuficiência 

financeira, ainda que momentaneamente, nos termos do artigo 99, §2º, do 

CPC c/c artigo 456 da CNGC/2016, INDEFERE-SE o pedido de Assistência 

Judiciária Gratuita pleiteada pelo autor.Desta forma, à Secretaria 

para:1.INTIMAR a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolha as taxas, custas e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).Por fim, frisa-se a 

necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.Intimar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80544 Nr: 1373-53.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKIM ALVES COMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por não ter a parte autora comprovado a hipossuficiência 

financeira, ainda que momentaneamente, nos termos do artigo 99, §2º, do 

CPC c/c artigo 456 da CNGC/2016, INDEFERE-SE o pedido de Assistência 

Judiciária Gratuita pleiteada pelo autor.Desta forma, à Secretaria 

para:1.INTIMAR a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolha as taxas, custas e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).Por fim, frisa-se a 

necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.Intimar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78958 Nr: 380-10.2018.811.0099

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIELY CAMILO BORDINI - 

OAB:387986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “Ação de reconhecimento e dissolução de 

união estável c/c partilha, guarda de alimentos” ajuizada por Sirlene 

Rodrigues Lobo contra Adeilton Alves Pires.

Inicialmente, não obstante a petição de acordo juntada aos autos, 

verifica-se que a parte-autora atribuiu à causa o valor de R$5.724,00 

(cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais).

Porém, é fácil notar que os bens indicados à partilha somam valor bem 

maior do que o indicado, motivo pelo qual, constata-se que a parte-autora 

não atribuiu o valor correto à causa, já que o inciso IV, do artigo 292, do 

Código de Processo Civil, prevê que no caso de divisão, o valor da causa 

deve ser o valor da avaliação da área ou do objeto do pedido, no caso o 

valor de todos os objetos.

Ainda, o inciso VI, do artigo 292 do CPC, prevê que na ação em que há 

cumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia correspondente à 

soma dos valores de todos os pedidos.

Assim, nos termos do artigo 321 do CPC, INTIME-SE a parte-autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, devendo:

1. Atribuir o valor correto à causa, com todas as consequências 

pertinentes (arts. 291, 292, IV e VI, ambos do CPC).

Por fim, frisa-se a necessidade de atentar ao art. 321, p. único, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 10 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64788 Nr: 79-68.2015.811.0099

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON MOURA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT, Elisangela Maxir Pacheco Ceolin

Pacheco Ceolin - OAB:23207

 [...] ;No tocante ao atual momento processual, para não gerar vácuo de 

decisão, considerando os inúmeros documentos médicos apresentados 

pelo reeducando, fixa-se PROVISORIAMENTE o cumprimento da pena 

(regime semiaberto) com a condição de comparecimento mensal para 

justificar atividades. Assim, à SECRETARIA:1. Ciência à Defesa (por conta 

da forma do cumprimento);2. Realizar o cálculo de pena em relação ao 

presente processo (1º momento);3. Intimar o Ministério Público e Defesa 

para se manifestarem sobre o cálculo (item 2);4. Havendo concordância, 

proceder à Unificação das penas (Processo 67704), intimando a Defesa e 

o Ministério Público;5. Após item 4 (ou havendo requerimento diverso), 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34172 Nr: 591-27.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGE ERICA FALLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste, 

conforme despacho de fls. 141.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61661 Nr: 52-56.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BATISTA DE SOUZA VIEIRA, 

VANDERLEY DIAS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que nesta data afixei cópia do Edital em lugar de costume e o 

fiz publicar, encaminhando cópia do mesmo via on-line através do sistema 

Ionews ao órgão de imprensa oficial para a publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80453 Nr: 1316-35.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J K PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO HELIO SANTOS RENNER - 

OAB:81679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da Parte autora para 

que recolha o valor da diligência do Sr Oficial de Justiça por meio do 

sistema CPD- Central de Pagamento de Diigência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33613 Nr: 131-40.2010.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES PEREIRA CUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12.849/A, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

resposta à impugnação de fls. 126/129.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64557 Nr: 1199-83.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLANGE APARECIDA 

DELFINA DA ROCHA - OAB:21054

 Vistos...

Em decisão judicial anterior, verifica-se o recebimento da denúncia e a 

apresentação de resposta à acusação.

 Imprescindível a designação de audiência para proposta e eventual 

aceitação da suspensão condicional do processo.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. Intimar pessoalmente o acusado à audiência para aceitação da proposta 

de suspensão condicional do processo, designada para o dia 20/06/2018, 

às 10h00min;

2. INTIMAR a Defesa (pessoalmente, se nomeada, mas por telefone, se 

residente em outra Comarca) da data de audiência.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, servindo o presente como MANDADO/PRECATÓRIA, isso pela 

escassez de servidores e pela celeridade que se pretende.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79718 Nr: 825-28.2018.811.0099
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 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPD, FBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM 

ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.Por fim, em 

razão da natureza da causa e da assistência por advogado dativo, 

DEFERE-SE o benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual ficam isentas 

as partes do pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade de 

tais valores caso haja a perda da condição de necessitados, na dicção do 

§3º do art. 98 do CPC.No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitado em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 10 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62889 Nr: 1248-61.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EREVALDO APARECIDO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o denunciado para apresentar 

Alegações Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76522 Nr: 3198-66.2017.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:OAB/MT 14.764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação NÃO suscitou preliminar (ou “prejudicial de mérito) 

relacionada à prescrição ou a outro ponto.

Impugnação apresentada, tecendo comentários sobre a peça da 

requerida.

 Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte requerente;

? Cumprimento da carência de 12 contribuições mensais, se for o caso;

? A superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

atividade laboral que garanta a subsistência;

? O caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria 

por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença), bem como se 

parcial/total;

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Já houve a apresentação de Laudo, tendo sido aberta a possibilidade de 

fala às partes.

 Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal, de rigor a designação de audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 08/06/2018, às 11h30min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas arroladas.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC.

Considerando a escassez de servidores, serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.

 Intimar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80504 Nr: 1347-55.2018.811.0099

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARIA DE FATIMA MACIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA MACIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, POSTERGA-SE a análise da tutela antecipada para 

momento da audiência, que será previamente designada.Por isso, 

DESIGNA-SE audiência para o dia 18.05.2018, às 18h00min, na Sala de 

audiências do Fórum desta Comarca, ocasião em que irá se proceder à 

entrevista de Maria.Por fim, consigna-se que não será necessário fazer 

determinações à Secretaria, posto que, em contato com o Ministério 

Público, informou-se que as partes já estão cientes da audiência, sendo 

elaborada certidão por aquele órgão, que será posteriormente juntada. 

Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 09 de 

maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69572 Nr: 1199-15.2016.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Analisando as peculiaridades do caso, concorda-se com a manifestação 

do Ministério Público.

Portanto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR o advogado da parte-exequente para que informe o endereço 

atualizado do autor e sua representante, bem como para que se manifeste 

quanto às informações constantes nas certidões de ref. 14 e 18, isso no 

prazo de 15 (quinze) dias;

2. Com a resposta, ao Ministério Público para manifestação;

3. Após, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 08 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 76109 Nr: 2903-29.2017.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando o retorno da Carta Precatória devidamente cumprida, à 

SECRETARIA para:
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1. INTIMAR a parte-exequente, através de sua advogada, para que, no 

prazo de 15 (quinze), manifeste-se quanto ao teor da certidão exarada 

pelo Oficial de Justiça (ref. 27), requerendo o que entender de direito;

2. Com a resposta, ao Ministério Público para manifestação;

3. Após, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 08 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33481 Nr: 29-18.2010.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE BACKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 à SECRETARIA para:1.EXPEDIR o competente alvará para desbloqueio do 

valor de R$1.720,76 (mil setecentos e vinte reais e setenta e seis 

centavos) na conta de titularidade de Solange Backes, Agência: 1582, 

Conta: 0004386-9, Banco Bradesco;2.Após o desbloqueio, INTIMAR a 

parte-requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que 

de direito;3.Após, com manifestação ou decurso de prazo, 

conclusos.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 07 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 68584 Nr: 593-84.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO DESIDÉRIO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/MT

 Vistos...

 DEFERE-SE o pleito consistente na redesignação de audiência.

Por isso, REDESINA-SE a audiência de instrução para o dia 09.07.2018, às 

17h00min.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR nos termos da decisão de ref. 127.

Saem os presentes intimados.

 Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63353 Nr: 9708-03.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANTONIO DE SOUZA - Vulgo "Goiano 

ou Goianinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 13.171, MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:13171/O

 Vistos...

Por celeridade, DESIGNA-SE audiência admonitória para o dia 20/02/2018, 

às 14h30min.

Assim, à Secretaria para:

1. REALIZAR o CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA do reeducando (VER 

fls. 107/109), fazendo conclusos antes da data de audiência; OBS.: 

devem ser desprezados os comparecimentos a partir da fl. 134, pois não 

compareceu à audiência admonitória designada, embora tenha sido 

devidamente intimado.

2. INTIMAR o reeducando para a audiência, devendo comparecer com 

advogado. Do contrário, será nomeado Defensor;

3. DAR CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimar.

Cumprir.

Serve cópia do presente como MANDADO/PRECATÓRIA considerando a 

celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 19 de novembro de 2017.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 66213 Nr: 786-36.2015.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VOSNIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos.

Não obstante os autos tenham vindo conclusos para decisão, verifica-se 

que restam atos pendentes de cumprimento perante a Secretaria.

Assim, cite-se o acusado para, nos termos do art. 396 do Código de 

Processo Penal, responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme já determinado na decisão proferida à fl. 45.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54670 Nr: 810-60.2018.811.0034

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZDORM, ARMQ, ARMQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLCQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CARDOSO LEITÃO - 

OAB:24140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 810-60.2018.811.0034

Código 54670

VISTOS, etc.

 Cuida-se de ação revisional de alimentos, ajuizada por A.R.M.Q e 

A.R.M.Q, representados pela genitora ANAIDE ZULIENNE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES MONTAGNER, em face de FRANCIS LIVIO CORREA QUEIROZ, 

todos devidamente qualificados nos autos.

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide.

 Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, após minuciosa análise dos autos, exsurge-se que a 

requerente não apresentou comprovante de endereço válido. Ademais a 

autora apresentou declaração de hipossuficiência sem a devida 

comprovação.

Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostar aos autos comprovante de residência válido, bem 

como, comprove nos autos qualquer causa a justificar a concessão da 

gratuidade da justiça à própria, apresentando documentos, tais como 

Declaração de Imposto de Renda, Extratos bancários dos últimos 03 (três) 
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meses, comprovante de recebimento de salário, sob pena de 

cancelamento da distribuição, indeferimento da inicial e, 

consequentemente, extinção do feito sem resolução do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 08 de maio de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32760 Nr: 1441-77.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BOMFIM, Chernenko do Nascimento 

Coutinho, Valdir Scherer, Renato Dias Coutinho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Processo nº 1441-77.2013.811.0034

Código nº 32760

Vistos etc.

Como cediço, fora promovida reunião com os procuradores dos 

exequentes, representantes e procuradores da fazenda executada e, 

também, com o profissional técnico nomeado para a realização dos 

trabalhos de liquidação nos autos em data de 08.08.2017, oportunidade em 

que acordou-se a realização de duas (02) perícias técnicas por categoria 

de servidor, restando pendente, por sua vez, a apresentação de nova 

proposta de honorários pelo expert.

Assim, diante de tais considerações, forte na cooperação entre as partes 

e duração razoável do processo, como também, visando atender aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, princípios estes consagrados 

entre os arts. 5º e 10, da nova Lei Adjetiva Civil, DETERMINO a suspensão 

do presente feito, até a apuração do percentual a ser executado.

Por conseguinte, AGUARDEM-SE os autos em arquivo provisório.

CIENTIFIQUE-SE as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 08 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49941 Nr: 2137-74.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Alves do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, considerando o não atendimento a intimação da parte autora 

para emendar a inicial, com recolhimento das custas e apresentação de 

documentos, ante a inadequação da via eleita e a impossibilidade de 

adaptação deste pedido de liquidação de sentença e perseguição a 

crédito, eis que submetido as regras próprias (previsão na Parte Especial 

do Novo Código de Processo Civil, notadamente no Livro I, Título I, Capítulo 

XII, Seção II), JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no Art. 485, inciso I, cumulado com Art. 330, inciso I e §1º e 

inciso IV, e art. 321, parágrafo único, todos do NCPC.Sem custas e sem 

honorários advocatícios, pois não houve pretensão resistida.P. R. I. 

Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

observação das formalidades legais.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Dom Aquino/MT, 08 de maio de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 41331 Nr: 470-87.2016.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhones Alves Barauna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Autos nº: 470-87.2016.811.0034 (Código 41331)

VISTOS, ETC.

Depreende-se que o douto Promotor de Justiça encontra-se de licença 

paternidade por 20 (vinte) dias, conforme comunicado em Ofício 

217/2018/PJDA.

Assim, considerando a imprescindibilidade do MPE, REDESIGNO a 

audiência outrora aprazada para o dia 22 de junho de 2018 às 14h45 (MT).

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Intimem-se/requisite-se.

Comunique-se o juízo deprecado para dar ciência ao denunciado, para 

querendo, compareça ao ato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Dom Aquino – MT, 08 de maio de 2018.

Valter Fabricio Siminoni da Silva

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 42369 Nr: 802-54.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Lopes Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Diante do exposto, provadas a MATERIALIDADE E AUTORIA dos delitos 

imputados ao réu, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na 

denúncia, razão porque CONDENO EDIVAN LOPES BATISTA, pela prática 

dos delitos descritos no art. 330 do Código Penal Brasileiro e nos artigos 

309 e 311, ambos da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).(...) 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Dom Aquino, 07 de maio 

de 2018.Valter Fabiricio Simioni da SilvaJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 783-77.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Torres Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Visando maior celeridade ao deslinde da demanda, entendo ser 

favorável a realização da perícia médica previamente à citação da 

Procuradoria Federal Especializada.Assim sendo, nomeio como perita a 

Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 11 de julho de 2018, às 

16h30min.Intime-se a parte autora, no endereço constante nos autos, para 

se apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que 

deverá portando todos os seus exames.Arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o 

que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da Resolução 

CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do anexo da 

referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez.Justifico a majoração dos 

honorários, em razão da grande dificuldade em se encontrar médico perito 

na região, onde há anos há um ciclo de recorrentes escusas por parte 

dos nomeados, bem como levando-se em consideração a distância do 
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local para realização dos trabalhos.O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado.Com a juntada do laudo médico 

pericial, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. ...Às 

Providências.Após, conclusos.Dom Aquino/MT, 08 de maio de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53140 Nr: 133-30.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS HENRIQUE LOPES DA COSTA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FIDELIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 133-30.2018.811.0034

Código nº 53140

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais interposta por 

Matheus Henrique Lopes da Costa Teixeira em desfavor de Márcio Fidelis 

de Souza, ambos devidamente qualificados nos autos.

Intimada para emnedar a inicial, a parte autora compareceu requerendo o 

arquivamento do feito. (Ref: 06).

Vieram os autos conclusos.

Eis o necessário.

Fundamento e Decido.

Muito embora a parte autora tenha requerido o arquivamento do feito, 

tenho que é o caso de extinção da ação por desistência, eis que não 

houve angularização processual.

 Assim, em virtude da expressa desistência da parte requerente, resta 

como alternativa sua homologação junto à extinção do presente feito sem 

resolução de mérito.

Portanto, desnecessárias mais delongas, pelo que homologo a desistência 

da presente ação e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

base no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Sem custas e honorários por ausência de pretensão resistida

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas 

anotações, comunicações e baixas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Dom Aquino/MT, 08 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52445 Nr: 3280-98.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BENEVALDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3280-98.2017.811.0034

Código nº 52445

Vistos etc.

Nota-se da petição e documentos de Ref: 08, que muito embora a parte 

autora tenha sido intimada para emendar a inicial, juntou aos autos os 

documentos já existentes no feito.

 Assim, intime-se a parte, para no prazo de 10 (dez) dias, emendar a inicial 

de forma satisfatória, eis que novamente apresentou declaração de 

pessoa não alfabetizada, quando deveria apresentar o documento com 

reconhecimento de firma, sob pena de indeferimento da inicial.

 Intime-se

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 08 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37491 Nr: 330-87.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES, 

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Regina Bombonato 

Rodrigues - OAB:5141/O

 ...POIS BEM.A impugnação à avaliação apresentada pelos executados 

encontra-se coberta pela preclusão consumativa.Como relatado, no 

momento adequado para a realização do ato processual, os executado 

concordaram com a avaliação efetuada, dizendo que não haviam objeções 

já que a avaliação seguiu o valor de mercado aplicável.Vale lembrar que a 

preclusão não se preocupa com forma ou qualidade do ato praticado, 

importando apenas sua consumação (NEVES, Daniel Assumpção Amorim. 

Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2016).Ora, o feito 

já se encontra na fase de expropriação do bem, não se permitindo o 

regresso à fase anterior, o que obstaria o desenvolvimento ordenado do 

processo, por força do instituto da preclusão.Por tal razão, indefiro o 

pedido de nova avalição, determinando a continuidade do feito nos termos 

do despacho de ref. 104.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo.Dom Aquino-MT, 08 de maio de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33552 Nr: 226-32.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Pereira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Souza - 

Procurador Federal - OAB:, Milena Luisa de Macedo Bonfim - 

Procuradora Federal do INSS - OAB:Mat 1950397

 Vistos etc.

Consoante constou do dispositivo do decisum de ref.: 108, a sentença 

prolatada encontra-se sujeita ao reexame necessário.

Assim, DEIXO de receber o pedido de cumprimento de sentença (ref: 116) 

e DETERMINO a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 08 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35013 Nr: 772-87.2014.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO LEITE SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 772-87.2014.811.0034

Código nº 35013

Vistos etc.

Trata-se ação de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

FINASA S/A, em face de CLODOALDO LEITE SAMPAIO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

À Ref: 157, a autora pleiteou a desistência quanto ao regular 

prosseguimento da demanda.
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Pois bem.

Decido.

De elementar conhecimento que as execuções diferem-se 

significativamente das ações de conhecimento, uma vez que já possuem 

título pré-constituído a embasar o direito a que se visa a efetivar.

Por essa razão, a desistência desse tipo de ação tem regramento 

específico, diferente do procedimento exigido nas ações de conhecimento.

Com efeito, diz o art. 775, do CPC:

“Art. 775. O exequente tem direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas algumas medidas executivas.”

Na execução, portanto, por não se discutir a existência do direito, a 

desistência da ação pelo exequente não necessita a anuência do 

executado.

Isto posto, HOMOLOGO, para que produza os seus jurídicos efeitos, o 

pedido de desistência da ação formulado com relação ao executado 

CLODOALDO LEITE SAMPAIO, o que faço com fundamento no Parágrafo 

único do Art. 775, do NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO, com fulcro no Art. 485, 

VIII do NCPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas de ingresso (Art. 90, do 

NCPC). Sem honorários, por ausência de pretensão resistida.

P. R. I.

 Transitada em julgado a presente sentença, ARQUIVEM-SE os autos, com 

observação das formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Dom Aquino/MT, 08 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 42654 Nr: 975-78.2016.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Alves do Nascimento - Comércio, 

Comércio de Combustível Dom Aquino Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:8078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Gonçalves de 

Andrade Júnior - OAB:22367/0

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que as guias de diligências para os oficiais de justiça 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46870 Nr: 878-44.2017.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que as guias de diligências para os oficiais de justiça 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32362 Nr: 1067-61.2013.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Savigilina da Mata e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Guizzardi - Procurdor 

Federal do INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora que os autos 

encontram-se com vista para que tome ciência de seu retorno a este Juízo 

bem como do acórdão, e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 36612 Nr: 1517-67.2014.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYLSON DOS SANTOS TORRES 

- OAB:15706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:MT 9.961-E, Demércio Luiz Gueno - OAB:11.482B, Renato Dias 

Coutinho Neto - OAB:11003-A

 ..Desse modo, DETERMINO a constrição judicial de veículos existentes em 

nome do executado RENATO DIAS COUTINHO NETO, CPF nº 

763.385.331-04, junto ao DETRAN via sistema Renajud, suficiente para 

garantia do débito, bem como oficie-se nos termos retro declinados. 

Constatada a existência de veículos em nome do executado, seja 

realizada a sua constrição.Com o extrato da constrição, e existindo, ainda, 

o veículo, e tendo a parte exequente pugnado pela penhora, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação e intimação da parte executada, que 

deverá opor embargos no prazo de 15 (quinze) dias. Em não encontrado o 

bem, manifeste-se a exequente em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito, eis que a consulta ia Bacenjud restou infrutífera (Ref: 

165). INDEFIRO, por ora, o pedido de pesquisa via INFOJUD, eis que não 

houve comprovação de que a parte exequente exauriu todos os esforços 

no sentido de localizar bens da parte devedora, pois não há sequer prova 

de que diligenciou junto a órgãos dos tem acesso, comprovando que pelo 

menos tentou obter alguma informação pertinente.Ressalta-se, ainda, que 

somente se comprovado que efetivamente não se logrou êxito na 

localização dos bens, tal como com a negativa de eventual empresa em 

fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial para obter 

tal informação. Para desta forma sim, poder este requisitar a expedição de 

ofícios para empresas privadas ou demais órgãos necessário.Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.Dom Aquino/MT, 08 de maio de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12166 Nr: 762-82.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Antonio de Barcelos, Demercio Luiz Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11.482B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - 

OAB:11.340-A, JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - OAB:7199, Servio Tulio de 

Barcelos - OAB:14.258-A

 Ocorre que o Estatuto da Advocacia prevê expressamente que os 

honorários constituem direito autônomo do advogado, isto por uma 

questão muito simples, ou seja, o vencido ou vencedor da demanda é a 

parte e não o advogado. Logo, a sucumbência recíproca não pode retirar 

do advogado o direito de receber os honorários fixados na sentença. 

Assim, admitir a compensação em caso de sucumbência recíproca é 

transmitir a responsabilidade pessoal ao advogado pelo ônus do vencido 

na causa, o que merge como injusta supressão de direitos. E, não é só, o 

Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 14, trás inovações 

acerca de honorários, vejamos: [...] .Além de que, como já mencionado, a 

fase de impugnação ao cumprimento de sentença, propriamente dito, 

encontra-se preclusa, cabendo à parte manifestação somente acerca do 

valor bloqueado. Assim, INDEFIRO os pedidos de fls. 

360/362.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, e após, preclusa a 

presente decisão, volvam-me conclusos os autos. Dom Aquino/MT, 08 de 

maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em Subst. Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 10530 Nr: 376-86.2009.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amélia Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto - 

Procuradora Federal do Inss - OAB:5610

 Processo nº 376-86.2009.811.0034

Código 10530

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por AMÉLIA ALVES DA 

SILVA, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, devidamente 

qualificados nos autos, em que houve pagamento do valor devido, bem 

como repasse à parte autora (fls. 232 e verso), mediante expedição de 

alvarás (fls. 218 e 230).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Compulsando os autos, nota-se que a obrigação de pagamentos de 

valores fora devidamente cumprida.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, a 

pretensão da parte exequente fora satisfeita, não restando alternativa a 

não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

E, ainda:

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Após, transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas 

legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Às Providências.

Dom Aquino – MT, 08 de maio de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30392 Nr: 171-52.2012.811.0034

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA MARIA TOVO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

SUBPROCURADOR- GERAL FISCAL - OAB:3.791\MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daiana Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antonio Farias - OAB:7487-A, José 

Aparecido Martins Júnior - OAB:12.375-A - MT

 Assim, por não ter comprovado a parte exequente que esgotou todos os 

meios possíveis para obtenção de informação acerca da existência de 

outros bens passíveis de penhora, INDEFIRO o pedido de fls. 84. Intime-se 

a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento 

no feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.Dom 

Aquino/MT, 08 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito, em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 31654 Nr: 393-83.2013.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do São Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Amaro de Almeida, José Alves de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610/MT

 Autos n. 393-83.2013.811.0034

Código 31654

Visto etc.

Acerca da petição de fls. 162/164, manifestem-se as partes, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino – MT, 08 de maio de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48209 Nr: 1470-88.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXIMINO RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão da aposentadoria rural por idade 

à requerente MAXIMINO RODRIGUES DA CRUZ, como trabalhadora rural, 

no valor mensal de 01 (um) salário mínimo para a postulante, nos termos 

do artigo 143 da Lei 8.213/91, a partir da data do ajuizamento da ação 

(24.12.2016), com a imediata implantação na folha de pagamento do 

requerido. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros moratórios de 

0,5% ao mês a partir da citação, bem como correção monetária pelo índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 

termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até a data de 25.03.2015, 

devendo após ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), em conformidade com a modulação dos efeitos da 

decisão proferida na ADI 4.357.... Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, 

determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – CGJ.Cumpra-se.Dom Aquino/MT, 08 de maio de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50472 Nr: 2410-53.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonir da Silva, ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 50472

VISTO,

Averiguo que os autos vieram conclusos para gabinete. No entanto, 

verifica-se que não foi cumprida a determinação de ref. 25.

Assim, devolvo os autos à secretaria para seu integral cumprimento.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com a brevidade urgida pelo caso.

Às providências.

Dom Aquino – MT, 08 de maio de 2018.
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12988 Nr: 661-11.2011.811.0034

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdHAR, SdSR, OAR, MdSR, MdSRD, MdLRM, 

SSR, LdSR, LRdPS, ARdS, SAR, LdSRJ, RdSR, MdSR, LHRdP, IdSR, 

OSRrpmMAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Rodrigues Marcantonio 

- OAB:15.921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Benedito da Silva - 

OAB:8511, Chernenko do Nascimento Coutinho - OAB:17.553/0, 

Fernanda Ribeiro Darold - OAB:12037, José Horácio Vilhagra Filho - 

OAB:2891, OSVALDO ANTÔNIO RIBEIRO - OAB:1422/MT, Rafael de 

Souza Ribeiro - OAB:13.369

 Vistos etc.

Considerando o teor da petição de fls. 397/402, oficie-se à Secretaria de 

Saúde deste Estado para que informe a possibilidade de realização da 

perícia (DNA-irmandade), a ser custeada por suas expensas.

Sem prejuízo, desde já oficie-se o laboratório São Thomé, em Cuiabá a 

possibilidade de realização do exame (DNA- irmandade), às expensas do 

Estado de Mato Grosso, eis que a parte é beneficiária da Justiça Gratuita.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 08 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4949 Nr: 324-03.2003.811.0034

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA D'ABADIA PEREIRA DAMASCENO, ELZA 

DAMASCENA BARBOSA, ROSINEI MÁRCIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAO EZEQUIEL DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Português - OAB:6365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No petitório de fls. 220 a Fazenda Pública requer o prosseguimento do 

feito intimando o inventariante para efetuar o recolhimento do ITCMD tendo 

em vista que encontra-se com pendência de pagamento.

 Pois bem.

Compulsando os autos, nota-se que a documentação que a Procuradoria 

Geral do Estado faz alusão no referido petitório está juntada aos autos às 

fls. 205 (GUIAS-ITCD Eletrônicas com declaração de isenção).

Assim, diante de todo o contexto dos autos, razão não assiste à Fazenda 

Pública Estadual.

 Ademais, conclui-se, ainda, que a ciência dada à Fazenda Pública 

Estadual, conforme § 2º do art. 659 do Novo Código de Processo Civil, tem 

fins apenas de notificação. A Fazenda Pública Estadual poderá impugnar a 

entrega dos formais/carta de adjudicação/alvarás, caso verifique que não 

existe quitação do ITCMD. No caso de existir o pagamento do imposto e, 

neste caso, se a Fazenda Pública Estadual discordar do valor atribuído 

caberá à Fazenda a apuração, em processo administrativo, da eventual 

diferença. A cobrança da diferença do imposto, como visto, será por meio 

de lançamento, não sendo possível, tal discussão, nos autos de 

inventário.

In casu, se a Procuradoria Geral do Estado, insurge-se contra a certidão 

careada aos autos, a qual certifica a inexistência de débitos fiscais, 

caberia a ela, Procuradoria, juntar prova da existência de débito, eis que 

não é crível que tal certidão não possa ser considerada legítima.

Ante o exposto, INDEFIRO os pleitos de fls. 220, e consequentemente, e 

determino o cumprimento da r. sentença de fls. 216/217.

Após, proceda-se ao arquivamento dos autos, com as anotações de 

praxe, prosseguindo-se nos termos da sentença.

 Intimem-se as partes, inclusive a Fazenda Pública, ficando ressalvado o 

seu direito em cobrar quaisquer diferenças que vierem eventualmente a 

ser devidamente apuradas e comprovadas.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se

Às providências.

Dom Aquino/MT, 08 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48578 Nr: 1623-24.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ROSA DA PURIFICAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Sendo assim, pelo exposto e sem mais delongas, JULGO IMPROCEDENTE 

A PRETENSÃO DA INICIAL, fazendo-o com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do CPC, em razão do não preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício pleiteado.Por fim, CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa 

(artigo 85, §1º, do CPC), ressalvada a hipótese do artigo 98, §3º, do 

CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas de praxe.Dom Aquino/MT, 03 de maio de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32537 Nr: 1234-78.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenilde Xavier Bezerra dos Santos, Renato Dias 

Coutinho Neto, Valdir Scherer, Chernenko Nascimento Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Dom Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 Vistos etc.

Como cediço, fora promovida reunião com os procuradores dos 

exequentes, representantes e procuradores da fazenda executada e, 

também, com o profissional técnico nomeado para a realização dos 

trabalhos de liquidação nos autos em data de 08.08.2017, oportunidade em 

que acordou-se a realização de duas (02) perícias técnicas por categoria 

de servidor, restando pendente, por sua vez, a apresentação de nova 

proposta de honorários pelo expert.

Assim, diante de tais considerações, forte na cooperação entre as partes 

e duração razoável do processo, como também, visando atender aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, princípios estes consagrados 

entre os arts. 5º e 10, da nova Lei Adjetiva Civil, DETERMINO a suspensão 

do presente feito, até a apuração do percentual a ser executado.

Por conseguinte, AGUARDEM-SE os autos em arquivo provisório.

CIENTIFIQUE-SE as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino/MT, 08 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54098 Nr: 556-87.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Fátima Almeida Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio-Doença e Conversão em 

Aposentadoria por Invalidez com pedido de tutela antecipada interposta 

por FATIMA ALMEIDA CRITO em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

A requerente veio à óbito, certidão acostada à ref. 11.

Vieram os autos conclusos.

Eis o necessário.

Fundamento e Decido.

Apresentada certidão de óbito da requerente aos autos (ref. 11), tratando 

a lide de benefício personalíssimo e intransmissível, imperiosa a extinção 

do mérito nos termos do art. 485, inciso IX, do CPC.

Desta forma, sem delongas, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso IX, do CPC.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas 

anotações, comunicações e baixas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Dom Aquino/MT, 08 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32189 Nr: 898-74.2013.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13066, Everson Ferreira de souza - OAB:19.516, Horst Vilmar 

Fuchs - OAB:12529, Izabela bastos Guimarães - OAB:20964

 Desta forma, face a natureza da relação estabelecida entre as partes, 

bem como ante a r. sentença proferida na Ação Civil Pública e do 

respectivo trânsito em julgado, recebo a presente demanda como 

Cumprimento de Sentença, eis que encontra-se pendente apenas de 

cálculo aritmético, nos termos do artigo 509, §2° do CPC.No mais, apesar 

do cálculo apresentado com a inicial, a sentença cuja execução é 

pretendida estabeleceu para o caso de consumidor que tenha adquirido 

contas AdCentral Family, como é a hipótese dos autos, a seguinte 

sistemática: “(...) B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family 

os valores recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título de 

Kit contendo cinquenta contas VOIP99 Telexfree; B.4) no ato da devolução 

dos valores indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir 

à ré Ympactus Comercial Ltda, as contas 99Telexfree que receberam em 

forma de Kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas 

contas não restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na 

proporção US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family”.Ressalvo que o item B.5 afirma que do 

valor a ser ressarcido deverá ser abatido o valor recebido a título de 

bonificação recebido a qualquer título. Em função da alegação de não 

recebimento, não há porque se computar tal aspecto no cálculo do valor 

devido. Assim, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda ao pagamento espontâneo da obrigação, ou 

apresente impugnação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba 

honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, 

§1º do CPC. Encaminhe cópia dos documentos de fls. 45/65 e 454/466.Na 

hipótese de inércia, certifique-se e intime-se o exequente, pessoalmente, a 

impulsionar o feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Às providências. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Dom Aquino/MT, 08 de maio de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito em Subst. Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54301 Nr: 632-14.2018.811.0034

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Correia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEVINO JOSÉ CURSINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE SOARES GUIMARÃES DE 

SOUZA - OAB:7846

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do Novo 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no Art. 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no Art. 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no Art. 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial e emenda.

Defiro o benefício processual da gratuidade de justiça.

Cite(m)-se por correio aquele(s) em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo (NCPC, Art. 247).

Citem-se pessoalmente os confinantes do referido imóvel, exceto se o 

objeto da presente ação for unidade autônoma de prédio em condomínio, 

caso em que tal citação é dispensada (NCPC, Art. 246, §3º).

Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os réus em lugar incerto 

e os eventuais interessados (NCPC, Art. 259, inciso I).

Por via postal, intimem-se para manifestar interesse na causa, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município.

Aos citados e intimados por edital nomeio como curador especial a 

Defensoria Pública e, na sua impossibilidade, venham conclusos para 

nomeação do(s) advogado(s) dativo(s), exceto se for o advogado 

constituído de uma das partes do processo (rodízio dos habilitados).

Intime(m)-se para apresentar contestação.

Uma vez cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta 

de instrução e julgamento, com posterior vista dos autos ao Ministério 

Público Estado do Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Dom Aquino - MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38347 Nr: 713-65.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:21363/O

 Vistos etc.

Em razão do óbito da representante da exequente (ref. 105), bem como 

das petições do executado às refs. 112 e 113 e manifestação do Parquet 

à ref. 117, remetam-se os autos ao distribuidor para regularização da 

representação, constando a Sra. Eleusa Rosa da Silva como 

representante da menor.

Após, remetam-se os autos ao contador para atualização do débito 

alimentar.

Por fim, voltem conclusos os autos para designação de audiêmcia de 

conciliação.

 Cumpra-se.

Intime-se. Ciência ao MPE.

Dom Aquino/MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49827 Nr: 2082-26.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CARDS, AdRF, PLRdSrpmADRF, EVRdSrpmAdRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637/0, THAIS CRISTINA FERREIRA BORGES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão da certidão de ref. 37, nomeio o Dr. Rodrigo Antonio Costa 

Menacho, OAB/MT 10919-O, como advogado dativo do executado.

Desta forma, intime-o para requerer o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias.

Desde já, fixo os honorários advocatícios em 02 (um) URH, conforme 

tabela da OAB/MT e art. 303 da CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Dom Aquino/MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73155 Nr: 1043-16.2014.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERVINO BROCH, CLEIDE MARIA WEIRICH BROCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO SOCREPA, MARIA DE LOURDES 

SOCREPA, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Diante da não realização de acordo, verifica-se que consta pendente a 

citação dos requeridos.

Assim, diante da presença deste nesta solenidade, tem-se a citação 

realizada neste ato, com vistas para a apresentação de contestação no 

prazo legal.

Da mesma forma, verifica-se a citação dos requeridos nos autos de Ação 

de Usucapião de código 72925, com vistas para a apresentação de 

contestação no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72267 Nr: 416-12.2014.811.0093

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO SOCREPA, MARIA DE LOURDES SOCREPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO BERGANN, MARCOS LUIZ RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6317-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 Vistos,

Diante da impossibilidade de realização de acordo, o feito deverá ter 

continuidade.

Diante do lapso existente desde a nomeação do expert de fls. 436/436-v, 

revogo a nomeação anterior e nomeio em seu lugar o Engenheiro Cícero 

Ramos Pereira da Silva, com endereço profissional na Rua dos Indaias, nº 

660, Jequitibás, Sinop-MT, telefone (66) 99624-8535, devidamente 

cadastrado no banco de peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, podendo escusar-se do encargo alegando motivo legítimo, no 

prazo de 15 dias, (artigo 157, §1º, CPC).

Intime-se o perito sobre sua nomeação, procedendo a Secretaria com o 

necessário, devendo apresentar proposta de honorários, ressaltando que 

a perícia será referente à delimitação da área, diante da desistência da 

prova pela parte autora, no prazo de 15 dias, bem como informar a data, 

horário e local para a realização dos trabalhos.

Com a proposta nos autos, intimem-se os requeridos para no prazo de 10 

(dez) dias efetuarem o depósito da quantia referente aos honorários 

periciais junto à conta única, para o devido prosseguimento do feito.

Ressalta-se que as partes já apresentaram quesitos (fls. 433/434 e 

455/456), sendo que os quesitos referentes à extração da madeira não 

deverão ser respondidos, sendo que parte autora apresentou assistente 

técnico, que será informado acerca do início da perícia através da parte 

que o indicou.

Após o depósito dos honorários periciais, devidamente comprovado nos 

autos, expeça-se Alvará Judicial de 50% do valor dos honorários para o 

início dos trabalhos, sendo eu restante será pago com a apresentação do 

laudo.

Com a apresentação do laudo pericial, vistas às partes para se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestando-se ainda 

acerca de produção de prova testemunhal e após conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83062 Nr: 521-47.2018.811.0093

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSON BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Pauli Gonçalves - 

OAB:14286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Aprigio da Silva 

Sales - OAB: 16.217

 Vistos,

Analisando detidamente os autos, acerca do pedido liminar, de acordo com 

a narrativa fática constante da inicial, bem como os documentos juntados 

aos autos, e principalmente, a oitiva da testemunha nesta assentada, 

verifico a necessidade de concessão da Liminar.

Diante dos documentos juntados aos autos, qual seja a cópia do Memorial 

Descritivo (fls. 23/24), de onde se vê que o autor é legítimo possuidor do 

imóvel, bem como consta nos autos cópias de autuações realizadas pelo 

IBAMA, constando o autor como o possuidor da referida área.

 Assim sendo, diante dos fatos narrados na inicial e do que consta na 

prova apresentada, com fundamento no artigo 567 e 568 do NCPC, DEFIRO 

A LIMINAR para determinar que o requerido se abstenha de praticar 

qualquer ato que moleste ou turbe a posse do autor no imóvel descrito e 

caracterizado na inicial, sob pena de pagar a quantia de R$1.000,00 (mil 

reais) por dia de transgressão a presente ordem judicial.

Expeça-se Mandado Liminar de Interdito Proibitório, ser cumprido via Carta 

Precatória.

Caso necessário, fica desde já AUTORIZADA requisição de força policial 

a fim de auxiliar o Sr. Oficial de Justiça na execução do mandado, 

devendo, neste caso, a Secretaria de Vara proceder na forma da 

CNGC/MT (NCPC, art. 139, VII).

Vistas ao requerido para apresentar contestação, iniciando-se a partir 

desta decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76800 Nr: 553-23.2016.811.0093

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARTHUR GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELMIRO GALINDO, MARIO CESAR MARX 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.178MT, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Melgar Nascimento - 

OAB:17.735

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, DEFIRO o requerimento formulado às fls. 

120, razão pela qual, SUSPENDO o curso da marcha processual, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, bem como CANCELO a audiência designada no 
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presente feito.

 Transcorrido o lapso temporal de 30 (trinta) dias, INTIME-SE as partes 

peticionantes (fls. 120), para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83742 Nr: 963-13.2018.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE APARECIDA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CARDOSO CARVALHO, A.A.F.N- 

ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE FELIZ NATAL, Marcos Rodrigo 

Passador de Oliveira, EDUARDA CAROLINE ALMEIDA, GABRIEL CANSAN 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA LOPES VARGAS - 

OAB:23593/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos termos do art. 145, §1º do Código de Processo Civil, por motivos de 

foro íntimo, declaro-me suspeito para decidir o feito.

Determino, via de consequência, a identificação da suspeição na capa dos 

autos, nos termos do art. 347, inciso IX da CNGC/MT, com seu posterior 

encaminhamento ao meu substituto legal.

Intimem-se.

Cumpra-se imediatamente, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70942 Nr: 299-55.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Aparecido Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:PR/45.291

 Vistos,

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para apresentação do endereço 

atualizado das testemunhas por parte do Ministério Público, bem como da 

Defesa. No mesmo, a defesa se manifestará acerca da desistência ou não 

da testemunha Ricardo Ladeia Duarte.

 Redesigno a audiência para oitiva das testemunhas Marcos Oliveira de 

Almeida, Roniclei Lima Trocato, Lazaro Rosa dos Santos e Ricardo Ladeia 

Duarte, bem como o interrogatório do denunciado Maurício Aparecido 

Barbosa para o dia 07/08/2018, às 16h30min.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73200 Nr: 3-62.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVA SOUSA - ME, ANTONIO 

SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL, proposta por BANCO BRADESCO S/A, em face de 

ANTONIO SILVA SOUSA e outro, todos devidamente qualificados nos 

autos.

A inicial (fls. 05/07) veio instruída dos documentos de fls. 08/29, sendo 

devidamente recebida às fls. 30/30v.

 Petição de acordo formulada pelas partes às fls. 52/53, pugnando por sua 

homologação.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante o teor da petição juntada no presente feito às fls. 52/53, verifico que 

as partes compuseram amigavelmente o litígio e, em pleno exercício da 

autonomia da vontade, pactuaram sobre o objeto da lide.

Posto isso, não resta a este Juízo, alternativa, se não a homologação do 

referido acordo.

 Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, o acordo firmado pelas 

partes, e, com supedâneo no Art. 487, III, e Art. 924, II, ambos do NCPC, 

julgo EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO MÉRITO.

 PROCEDA-SE ao cancelamento de toda e qualquer penhora, averbação 

e/ou restrição relacionada ao presente feito.

Custas pelas partes, se houver.

Honorários advocatícios conforme pactuado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 43304 Nr: 142-63.2005.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Redesigno a presente audiência para o dia 07/08/2018, às 17:00 horas, 

para o interrogatório do denunciado, INTIMANDO-SE pessoalmente o 

denunciado, bem como o i. Defensor Dativo.

Expeça-se Carta Precatória para os endereços informados pelo MPE, para 

as oitivas das testemunhas, intimando a defesa quando da referida 

expedição.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 83491 Nr: 799-48.2018.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, SYLVIA 

FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - MT, INSTITUTO 

DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT, NELSON AMBRÓSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156, EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES - 

OAB:MT/4.1556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para 

providenciar o recolhimento da guia de pagamento de diligência dos 

Oficiais de Justiça, nos termos da nova regulamentação da 

Corregedoria-Geral de Justiça, devendo ser emitida diretamente no site do 

TJMT, na aba serviços / Guias / Diligência / emissão de Guia de Diligência, 

apresentando o comprovante de pagamento nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78474 Nr: 127-74.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Philippe Zandarin Villela 

Magalhães - OAB:

 Vistos,

Vistas as partes para apresentação memoriais, no prazo e ordem do CPP. 

Após concluso para sentença.

 Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76965 Nr: 639-91.2016.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILMAR DA SILVA, Cpf: 82961077087, 

Filiação: Marilene da Silva e Adão Rodrigues da Silva, data de nascimento: 

08/08/1982, brasileiro(a), natural de Alpestri-RS, casado(a), gerente de 

madeireira, Telefone (66)9660-6471. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia VILMAR DA SILVA pela prática 

das condutas capituladas nos artigos 129, § 9º e 147, caput, este c/c art. 

61, inc.ll, alínea 'f', ambos do Código Penal, com implicações da lei nº. 

11.340/06.

Despacho: Vistos, etc.Acolho a cota ministerial de fls. 56, e determino que 

seja o réu citado por Edital, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o 

prazo, sem manifestação o que deverá ser certificado, determino desde já 

a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao 

acusado, conforme artigo 366 do CPP.Após, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para requerer o que entender de direito.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO VITOR DA SILVA 

SANTANA, digitei.

Feliz Natal, 08 de maio de 2018

Wilian Charly Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79282 Nr: 694-08.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesse Matos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JESSE MATOS DOS SANTOS, Rg: 

285561320004-8, Filiação: Doralice Matos dos Santos e Manoel Martins 

dos Santos, data de nascimento: 11/02/1984, brasileiro(a), natural de 

Barra do Corda-MA, pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação panal onde o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JESSE MATOS DOS 

SANTOS pela prática da conduta capitulada no artigo 14 da lei nº. 

10.826/03, requerendo a autuação e o recebimento da present denúcia, 

citando o denunciado para apresentar resposta à acusação, instalando-se 

o devido processo legal para, o final, condená-la pelo crime imputado, 

ouvindo-se na instrução processual as testemunhas adiante arroladas.

Despacho: Vistos, etc.Acolho a cota ministerial de fls. 45 e determino que 

seja o réu citado por Edital, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o 

prazo, sem manifestação o que deverá ser certificado, dê-se vistas dos 

autos ao Ministério Público para manifestação.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO VITOR DA SILVA 

SANTANA, digitei.

Feliz Natal, 08 de maio de 2018

Wilian Charly Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75936 Nr: 128-93.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDP, JBFP, JRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAIMUNDO DANIEL PEREIRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C.C. 

ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO C.C. INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE E RETIFICAÇÃO DE NOME proposta por JANIELMA 

BATISTA FERRIRA PEREIRA em face de RAIMUNDO DANIEL PEREIRA e 

JOANA BATISTA FERREIRA PEREIRA, e em face de JOSÉ RIBAMAR 

BARROS.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Diante das tentativas de citação do 

requerido, as quais restaram infrutíferas, conforme certidão de fls. 31, 

Acolho cota ministerial de fls. 47 e nos termos do art. 256, inciso II, §3º do 

CPC, defiro a Citação por Edital do requerido, pelo prazo de 20 (vinte) dias, 

pelo DJe e fixação do edital no mural deste fórum.Decorrido o prazo, o 

qual deverá ser certificado pelo Gestor, sem apresentação de 

Contestação, e em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, 

é de rigor que lhe seja nomeado curador especial em seu favor, razão 

pela qual desde já nomeio Dra. Ana Maria Garbeline Fonseca, 

regularmente inscrita (a) na OAB/MT sob o nº 23328/0, a qual deverá ser 

cientificada desta decisão. Intime-se a defensora nomeada de seu múnus, 

cientificando-a das obrigações e restrições constantes dos itens da 

CNGCJ/MT.Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento oportuno.Após, com a manifestação da curadora nomeada, 

intime-se a parte autora para se manifestar no prazo legal.Em seguida, 

dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO VITOR DA SILVA 

SANTANA, digitei.

Feliz Natal, 04 de maio de 2018

Wilian Charly Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72374 Nr: 505-35.2014.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO VIDEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SAULO VIDEIRA, Cpf: 04275007107, Rg: 

2.407.660-0, Filiação: Nilza Maria de Moura e Antonio Marcos Videira, 

brasileiro(a), casado(a), motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Visto, etc.Trata-se de Termo Circunstanciado proposto para 

apurar a infração penal prevista no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 

9.605/98, ofertada em face de Saulo Videira, Oferecida proposta de 

composição civil e transação penal, o autor do fato aceitou as mesmas, 

porém deixou de cumprir a transação penal, momento em que o Parquet, 

requereu a desconstituição da transação penal, o que foi determinado em 

decisão de fls. 65/66, bem como requereu o recebimento da denúncia, 

remessa dos autos ao juízo comum e citação editalícia do réu eis que em 

lugar incerto e não sabido.É o breve relatório. Fundamento e Decido.Vindo 

os autos remetidos do Juizado Especial Criminal para esta Justiça Comum, 

por força do que dispõe o artigo 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, 

doravante se adotará o rito previsto no Código de Processo Penal, para o 

delito em tela.RECEBO A DENÚNCIA, como incurso nas sanções do artigo 

46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, ofertada em face de Saulo 

Videira.Cite-se e intime-se o acusado por edital (art. 361 CPP), tendo em 

vista de estar em local incerto e não sabido, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, responder por escrito à acusação nos termos do art. 396 e art. 

396-A do Código de Processo Penal com redação da Lei nº 11.719/08. 

Comunique o recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, ao INFOSEG, bem como à 

Delegacia de Polícia local.Decorrido o prazo sem manifestação, o que 

deverá ser devidamente certificado, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO VITOR DA SILVA 

SANTANA, digitei.

Feliz Natal, 27 de abril de 2018

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78861 Nr: 393-61.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SRPDS, JBFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIONES DA SILVA, Filiação: Maria de 

Lourdes das Graças da Silva, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 477,87 (Quatrocentos e setenta e 

sete reais e oitenta e sete centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução de Alimentos que tramita 

pelo rito previsto no artigo 528, § 3º e artigo 911 do Novo Código de 

Processo Civil, na forma de Prisão Civil, proposta por S. R. P. da S., menor, 

representada por sua genitora Sra. Janielma Batista Ferreira Pereira, em 

face de Ediones da Silva.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Diante das tentativas de citação do 

requerido, as quais restaram infrutíferas, conforme certidão de fls. 22 - 

29, Acolho cota ministerial de fls. 30 e nos termos do art. 256, inciso II, §3º 

do CPC, defiro a Citação por Edital do requerido, pelo prazo de 20 (vinte) 

dias, pelo DJe e fixação do edital no mural deste fórum.Decorrido o prazo, 

o qual deverá ser certificado pelo Gestor, sem apresentação de 

Contestação, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO VITOR DA SILVA 

SANTANA, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Feliz Natal, 04 de maio de 2018

Wilian Charly Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75795 Nr: 47-47.2016.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Investigatório do MP (Peças de Informação)

->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA PEDROSA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEREZINHA PEDROSA FORTES, Cpf: 

23793880915, Filiação: Maria Duarte Pedrosa, data de nascimento: 

19/08/1942, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Visto, etc.Trata-se de Termo Circunstanciado proposto para 

apurar a infração penal prevista no artigo 50, da Lei nº 9.605/98, ofertada 

em face de Terezinha Pedrosa Fortes, Tentada a intimação da autora do 

fato para oferecimento da proposta de composição civil e transação penal, 

esta restou infrutífera, eis que a autora se encontra em local incerto e não 

sabido, conforme certidão de fls. 26 – 36, o Parquet, requereu o 

recebimento da denúncia e citação editalícia da ré eis que em lugar incerto 

e não sabido.É o breve relatório. Fundamento e Decido.Vindo os autos 

remetidos do Juizado Especial Criminal para esta Justiça Comum, por força 

do que dispõe o artigo 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, doravante 

se adotará o rito previsto no Código de Processo Penal, para o delito em 

tela.RECEBO A DENÚNCIA, como incurso nas sanções do artigo 50, da Lei 

nº 9.605/98, ofertada em face de Terezinha Pedrosa Fortes.Cite-se e 

intime-se a acusada por edital (art. 361 CPP), tendo em vista de estar em 

local incerto e não sabido, para, no prazo de 10 (dez) dias, responder por 

escrito à acusação nos termos do art. 396 e art. 396-A do Código de 

Processo Penal com redação da Lei nº 11.719/08. Comunique o 

recebimento desta denúncia ao distribuidor criminal, ao Instituto de 

Identificação Estadual e Nacional, ao INFOSEG, bem como à Delegacia de 

Polícia local.Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser 

devidamente certificado, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO VITOR DA SILVA 

SANTANA, digitei.

Feliz Natal, 27 de abril de 2018

Ricardo Shinohara Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103885 Nr: 3916-36.2016.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sversut & Sversut Ltda - EPP, Cloves Sversut

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauro Simon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade 

dos requerentes, o não acolhimento do pedido de concessão do benefício 

da justiça gratuita é medida que se impõe.Do exposto, indefiro o pedido de 

Justiça Gratuita.Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promovam o pagamento das custas processuais, sob pena 

de cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do 

NCPC.Com a juntada do comprovante do adimplemento das custas 

p r o c e s s u a i s ,  v e n h a m - m e  o s  a u t o s  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89576 Nr: 2042-84.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Piovesan Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso por meio da qual imputa ao acusado a prática da conduta tipificada 

no artigo 147, “caput”, do Código Penal.

A pena máxima prevista para o delito disposto no art. 147 do Código Penal 

é inferior a um ano de detenção, com o prazo prescricional de 3 (três) 

anos.

Assim, considerando que a última causa interruptiva da prescrição 

(recebimento da denúncia) ocorreu na data de 15.12.2014, a prescrição 

do crime descrito no artigo 147 do Código Penal, operou-se em 

15.12.2017.

Portanto, há óbice intransponível ao prosseguimento da ação penal 

consistente na prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto ao artigo 

147 do Código Penal.

Ante ao exposto, com fulcro nos artigos 109, VI, do Código Penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, qualificado nos autos, 

referente ao crime descrito no artigo 147 do Código Penal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 100212 Nr: 1538-10.2016.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Sousa Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Henrique Pereira 

Sousa - OAB:20.338 OAB/MT

 Intimação do(a) advogado(a) da parte denuncuada, Dr. Tiago Henrique 

Pereira Sousa OAB/MT 20.338, para apresentar a defesa do (s) acusado 

(s) Edivaldo Sousa Dias, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 29140 Nr: 611-59.2007.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Nascimento de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidinei Pereto - OAB:OAB/MT 

8776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério Lemos Melo 

Menezes - OAB:9.792 OAB/MT, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 Intimação do advogado da parte Apelada/Denunciado, Dr. Silvio da Silva 

OAB/MT 3685-A, para apresentar às razões recursais no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86277 Nr: 2179-03.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Valdene Sousa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fenaseg - Federação Nacional de Seguros - 

Convenio DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT, Elaine Tiburcio de Oliveira - OAB:15470 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506 -A OAB/MT

 Quanto ao pedido de produção de prova pericial, tratando-se de processo 

pertencente à Meta 2 do CNJ, determino a expedição de ofício à Secretaria 

Municipal de Saúde para que indique um profissional da saúde apto a 

realizar o ato, como também designe dia e horário para sua realização.

 Em observância ao disposto no §4º do artigo 504 da CNGC, bem como 

aos valores fixados na tabela de honorários periciais, constante no anexo 

da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça, fixo os honorários 

periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Quanto à condição da parte autora de beneficiária da justiça, faz-se 

imperioso esclarecer que a análise do direito à gratuidade de justiça 

constitui autêntica matéria de ordem pública, por se encontrar diretamente 

ligado ao interesse estatal em arrecadar os valores necessários ao 

custeio fixo da administração da justiça, podendo, por essa razão, a 

qualquer momento, ser reapreciada pelo magistrado, independentemente 

de provocação.

Destarte, muito embora a representação por advogado particular não 

obste a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, 

revela-se que a parte autora possui condições mínimas de arcar com 

algumas despesas processuais, dentre elas, certamente, a perícia por si 

também requerida, deste modo REVOGO EM PARTES os benefícios da 

gratuidade, para abarcar tão somente o pagamento das custas e 

emolumentos, nos termos do §5º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes para que realizem o depósito prévio do valor da 

perícia, como determina o §1º do artigo 95 do Código de Processo Civil, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como para que 

apresentem os quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.

 Quanto ao pedido de prova testemunhal, indefiro, tendo em vista que os 

documentos carreados aos autos são capazes de afirmar a dinâmica do 

acidente, bem como os veículos envolvidos, conforme boletim de acidente, 

fl. 23

Intimem-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113609 Nr: 994-51.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Vara Unica de Terra Nova do Norte - MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Valber Junior Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 14 de junho de 2018, às 16h30min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113615 Nr: 1000-58.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 2° Vara Criminal de Sorriso - MT., Ministerio Publico 

Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Marcos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janone da Silva Pereira - 

OAB:7.055 - B

 A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 14 de junho de 2018, às 16h00min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90932 Nr: 3001-55.2014.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Donizete Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean 

Carlos Rovaris, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s) , referente a Carta Precatória nº. 1646-81.2018.811.0018 

Código 107012 da Comarca de Juara-MT, devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113708 Nr: 1070-75.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da 1° Vara Criminal de Sorriso - MT., Ministerio 

Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Jose Luiz de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 14 de junho de 2018, às 16h20min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90098 Nr: 2423-92.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Marcos de Conto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Goloni e Morais LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romildo Alves Matos - 

OAB:18173/0 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Evidente que, nos termos do art. 8º da Lei nº 1.060/50, o magistrado 

pode, de ofício, revogar o benefício da assistência judiciária gratuita. Logo, 

ante a informação de que o requerente possui condições de arcar com as 

custas e despesas processuais, nos moldes do art. 99, § 2º do CPC, 

intime-se o requerente para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários à 

concessão da benesse.

Tendo as custas e emolumentos natureza tributária (taxa), a concessão 

de isenção de pagamento – em verdade uma espécie de moratória 

circunscrita à manutenção da situação de pobreza – deve encontrar lastro 

fático probatório mínimo a justificar a excepcional medida.

A concessão açodada e generalizada do benefício com base tão somente 

na declaração de hipossuficiência da parte – muitas vezes descolada da 

realidade – acarreta diversos danos ao erário público, impedindo, ao fim e 

ao cabo, uma série de investimentos necessários ao pleno 

desenvolvimento dos trabalhos por parte do Poder Judiciário.

Além disso, tratando-se de tributo, a concessão de moratória – ou isenção 

– sem a necessária observância dos critérios de concessão pode 

acarretar responsabilização por ato de improbidade administrativa ao 

agente público incauto, nos exatos termos do art. 10, inciso VII da Lei 

8.429/92.

Assim, deverá a parte autora comprovar documentalmente renda e 

patrimônio, seus e da família, com quem coabita ou da qual é dependente, 

a fim de viabilizar a mantença do deferimento da gratuidade judiciária.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 97169 Nr: 3566-82.2015.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira Lima Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Wagner Areco Gonzales 

- OAB:5438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação da parte requerente, através de seu procurador, DA 

REDESIGNAÇÃO DA PERICIA , para que compareça na data de 

12/06/2018, às 11h00min, no consultório do Perito Judicial Dr. Ricardo 

Henrique Ribeiro, localizado na Avenida das Candeias, n° 560, Cidade 

Nova, Clínica Guarantã, para realização de exame pericial. A parte 

requerente deverá comparecer no local acima indicado, com carteira de 

trabalho, documentos pessoais, todos os exames (mesmos os antigos), 

receitas e declaração(ões) médica(s).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88104 Nr: 1295-37.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdGdN-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.002 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte recorrida (réu) a 

apresentar as contrarrazões de apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 103124 Nr: 3329-14.2016.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Edenir Fritsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

aportar nos autos o comprovante de pagamento da taxa de distribuição da 

carta precatória, no juízo deprecado, bem como a diligência do oficial de 

justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108113 Nr: 1890-31.2017.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIOMAR BELTRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:RS/34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) VERA 

REGINA MARTINS, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da 

(s) diligência (s), BEM COMO EFETUAR o depósito de complementação de 

diligência no valor de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), devendo ser 

emitida a Guia de pagamento no endereço eletrônico: 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98160 Nr: 360-26.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clayton Cardoso da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ZINI DA CUNHA - 

OAB:22905/O, Willian Augusto Mendes Cavalcante - OAB:OAB/MT 

23345

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o réu para apresentar o 

comprovante de residência nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82113 Nr: 1447-56.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. DE OLIVEIRA JUNIOR, ALZEMIR COELHO 

DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean 

Carlos Rovaris, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 104907 Nr: 91-50.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FREITAS DA ROCHA, ADEMIR 

FERREIRA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Jean 

Carlos Rovaris, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o depósito da (s) 

diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no endereço 

eletrônico: "http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", 

devendo ser comprovado nos autos o depósito para posterior 

cumprimento do Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 99345 Nr: 1069-61.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL SERVICOS DE TERRAPLANAGEN 

LTDA EPP, JULMAR CASSIMIRO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para manifestação em relação a certidão do oficial de justiça de fls. 35/36, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112680 Nr: 261-85.2018.811.0087

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Marques Amorim, Rogerio Targa 

Rodrigues, Roberto Aparecido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON APARECIDO 

ROSSETO - OAB:12769/MT, Marcia Regina Polidorio - OAB:OAB/MT 

18.875

 Trata-se de pedido de substituição de fiança aviado por ROBERTO 

APARECIDO RODRIGUES.

Diz que conquanto tenha oferecido o veículo de sua propriedade para 

afiançamento de sua liberdade provisória, não pode deixar de permanecer 

com o veículo em razão de que dele necessita para exercer suas 

atividades laborativas.

Bem analisado os fatos, observo que o veículo oferecido em garantia 

encontra-se, diversamente do deduzido na peça na qual ofereceu o bem, 

alienado fiduciariamente, de sorte que, ao fim e ao cabo, sequer é de 

propriedade livre e plena do acusado.

Destarte, faculto ao acusado apresentar outro bem, livre e 

desembaraçado, para afiançar sua liberdade, nos termos e valores já 

definidos nas preclusas decisões pretéritas (R$ 54.000,00 – Cinquenta e 

quatro mil Reais). Não o fazendo, terá decretada a prisão preventiva.

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de bem apto (livre 

e desembaraçado) a garantir sua fiança. Decorrido in albis o prazo, 

expeça-se o mandado de prisão e notifique-se a autoridade policial.

Independentemente do decurso do prazo, o acusado deve resgatar o 

veículo dado em garantia do garantia (HILUX, placa NPQ14-16), depositado 

no fórum local, eis que imprestável para fins de fiança.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90099 Nr: 2424-77.2014.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Barbosa Sandoval

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte no art. 487, inciso I, e art. 920, inciso III, ambos do 

Código de Processo Civil, e em consonância com o enunciado sumular n.º 

93 do Superior Tribunal de Justiça, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos vertidos nos presentes embargos à execução tão somente 

para afastar a incidência da cobrança de comissão de 

permanência.Quanto ao pedido liminar de exclusão do nome do 

embargante dos cadastros de proteção ao crédito enquanto perdurar a 

discussão processual, deixo de analisá-lo ante a perda do objeto.Diante 

da procedência em parte dos pedidos, custas pela embargada. Sem 

sucumbênc ia  d ia n t e  d a  a u s ê n c i a  d e  o p o s i ç ã o  d o 

embargado.Intimem-se.Com o trânsito em julgado, junte-se cópia aos autos 

principais, certifique-se, procedendo às anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82183 Nr: 1517-73.2012.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tober Tiago de Costa Cozer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB 3.056/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

vertidos nos presentes embargos à execução, tão somente para declarar 

a nulidade da cláusula contratual do subitem b.1 do item 4 do contrato de 

fls. 10/13 dos autos em apenso, julgando assim extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Diante da 

procedência em parte dos pedidos, custas pela embargada, 

compensando-se os sucumbenciais.Intimem-se.Com o trânsito em julgado, 

junte-se cópia aos autos principais, certifique-se, procedendo às 

anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 41360 Nr: 740-25.2011.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZSSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ribeiro Junior - 

OAB:9410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, 

para fins de:a) DECRETAR O DIVÓRCIO das partes, com fundamento no 

art. 226, § 6º, da Constituição Federal e, por consequência, DECLARAR 

DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL havido entre CELSO GUEDES e ZITA 

SERPA SILVA GUEDES.b) DETERMINAR A PARTILHA, na proporção de 

50% (cinquenta por cento) para cada parte, dos seguintes imóveis:1) 01 

(um) imóvel urbano constituído pelo Lote 14 da Quadra 79, com 

edificações, localizado em Guarantã do Norte/MT (fls. 23/24).2) 01 (um) 

imóvel urbano constituído pelo Lote 15 da Quadra 54, com edificações, 

localizado em Colíder/MT (fls. 21/22).3) 01 (um) imóvel com área de ½ 

(meio) alqueire, situado na Rua Corbélia, nº 1.200, Bairro Ouro Verde, com 

edificações, localizado em Guarantã do Norte/MT (fls. 25/26).c) CONDENO 

O AUTOR a pagar à parte requerida o valor de R$ 2.351,35 (dois mil 

trezentos e cinquenta e um Reais e trinta e cinco centavos), em relação à 

partilha da dívida adimplida no valor de R$ 4.692,70 (quatro mil seiscentos 

e noventa e dois reais e setenta centavos), referente ao pagamento do 

IPTU do imóvel localizado em Colíder/MT;d) CONDENO O AUTOR a pagar à 

parte requerida metade do valor pago em decorrência dos empréstimos 

junto ao Banco do Brasil (fls. 86/87), a ser apurado em liquidação de 

sentença.e) CONDENAR A REQUERIDA a destinar ao autor 50% 

(cinquenta por cento) do valor de mercado de aluguel da residência 

comum que ocupa exclusivamente, a partir da citação, a ser apurado em 

liquidação de sentença.f) CONDENAR A REQUERIDA a pagar ao autor 

50% (cinquenta por cento) do valor efetivamente recebido a título de 

aluguel da residência comum das partes, a partir da citação, a serem 

apurados em liquidação de sentença.g) DEFERIR EM TERMOS o pedido de 

antecipação de tutela, devendo a requerida destinar ao autor, a partir da 

intimação da sentença, 50% (cinquenta por cento) do valor mensal 

recebido com o aluguel do imóvel e também 50% do valor de mercado de 

aluguel da residência em que reside.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90595 Nr: 2755-59.2014.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Anjos Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Russy Maiara Pesovento 

Teixeira - OAB:OAB/MT-16048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a ausência da parte autora na audiência designada, 

extingo o feito sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, III do CPC.

Sem custas processuais, uma vez que a Requerente é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Arquive-se.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114875 Nr: 1967-06.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdDdVEdFeSdCdS, LCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdDdCdGdN-M, GPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Fernando Cesa - 

OAB:17596, Wesley de Almeida Pereira - OAB:23350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ferreira Roque - 

OAB:OAB/PA 16630-A, Kleverson Fermino - OAB:OAB/PA 16632-A, 

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:21081/O

 A fim de dar cumprimento à carta precatória recebida, designo audiência 

para a data de 14 de junho de 2018, às 17h10min.

 Comunique-se o Juízo Deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82888 Nr: 2221-86.2012.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Henrique Martins da Silva, MUNICIPIO DE 

NOVO MUNDO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA DI GIULIO 

BOHAC - OAB:6396-B OAB/MT, Silvio da Silva - OAB:3.685-A OAB/MT

 Abra-se vistas ao Ministério Público para apresentação do endereço do 

requerido José Henrique Martins da Silva.

 Após, façam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115313 Nr: 2296-18.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernadete Daufemback de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regime Próprio de Previdência Social de Novo 

Mundo- PREVIMUNDO, Liria Kurten Wronski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bryan Lucas Lang de Oliveira - 

OAB:MT/24.778/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) Bryan 

Lucas Lang de Oliveira, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de pagamento no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84446 Nr: 401-95.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Ante a ausência da tutelada, permaneçam os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115042 Nr: 2100-48.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1ªVara Federal Civel e Criminal da SSJ de Sinop -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte excipiente por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. (a) 

Marcelo Bertoldo Barchet OAB/MT 5665, para no prazo de 05 (cinco) dias 

efetuar o depósito da (s) diligência (s), devendo ser emitida a Guia de 

p a g a m e n t o  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao", devendo ser 

comprovado nos autos o depósito para posterior cumprimento do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 860 de 1154



Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 106729 Nr: 1148-06.2017.811.0087

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Em cumprimento a decisão de fls.15, designo audiência de conciliação 

para o dia 08 de Agosto de 2018 ás 09h00min.

Alisson Renan Pereira Damas

Conciliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 114487 Nr: 1679-58.2018.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvanio Almeida, Elizangela Alves Silveira Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Economica Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Elisa Netz do Amaral - 

OAB:10.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.Intime-se o 

requerente.Tratando-se de ação declaratória, despropositado designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

contestar o pedido.Com a contestação, vista à parte autora e voltem-me 

conclusos para decisão ou sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115313 Nr: 2296-18.2018.811.0087

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernadete Daufemback de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regime Próprio de Previdência Social de Novo 

Mundo- PREVIMUNDO, Liria Kurten Wronski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bryan Lucas Lang de Oliveira - 

OAB:MT/24.778/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO a liminar requerida.Notifique-se a autoridade 

apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste 

as informações que julgar necessárias (art. 7º, I, LMS).Se as informações 

vierem acompanhadas de documentos, diga a impetrante, em 05 (cinco) 

dias.Cientifique-se o Município de Novo Mundo/MT, enviando-lhe cópia da 

inicial para que, querendo, ingresse no feito.Intimem-se.Prestadas as 

informações, vista ao Ministério Público, após, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 109493 Nr: 2653-32.2017.811.0087

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSdS, JEMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDM, ALDM, PFALDMM, AMDM, EMdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALEXANDRE FELIPE 

VIANA MUNDURUCA - OAB:, Katiuscia de Lima Macedo Severino - 

OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 Cuida-se de AÇÃO DE AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM 

proposta por Tatiane Santos de Sousa em face de Agnaldo Lima de 

Moraes e outros.

 Em audiência conciliatória, as partes reconheceram a paternidade da 

requerente, sem imposições.

Ante o exposto, HOMOLOGO a transação de fls. 24/25, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, e, julgo extinto o processo, nos termos do 

art. 487, III, a, do NCPC.

Determino que seja expedido mandado de averbação para fazer constar 

na certidão de nascimento da autora, o nome do pai, JOSÉ APARECIDO 

LIMA DE MORAES, e o nome dos avós paternos, MANOEL RODRIGUES DE 

MORAES e MARIA VIVENCIA LIMA DE MORAES, bem como a inclusão do 

sobrenome paterno Moraes, passando a se chamar TATIANE SANTOS DE 

SOUSA MORAES, nos termos da Lei de Registros Públicos e Código Civil.

Honorários conforme acordado entre as partes.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se estes autos, procedendo-se as 

devidas baixas e anotações.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-73.2016.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Vistos, Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado. Ademais, não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares ao mérito e demais prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte-autora. A solução do litígio perpassa pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Com efeito, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte-autora 

sustenta que foi vítima de fraude, alega nunca ter recebido qualquer tipo 

de serviço da empresa reclamada, requerendo a retirada do nome da 

requerente do rol de mal pagadores, bem como uma indenização a título de 

danos morais. O demandado, não obstante, tenha imputado à autora 

conduta processual desleal, de ter afirmado que possuía relação jurídica 

com a devedora, de ter assinalado não ter cometido nenhum ato ilícito, o 

certo é que o Banco não trouxe um único documento, um impresso de tela 

de computador, que demonstrasse que a requerente é sua correntista ou 

que contratou a utilização de cartão de crédito e ficou devedora do 

pagamento das faturas. Anote-se que a negativação se refere a uma 

dívidas datada de agosto de 2012, no importe de R$185,02, e, mesmo 

tendo a autora negado qualquer relação ou contrato com o Banco sobre 

esse símbolo, não cuidou a instituição financeira de trazer aos autos uma 

única prova da existência da dívida. E aqui não se cuida de inverter ônus 

probatório: é a distribuição equânime e dinâmica do ônus probatório, afinal, 

não se pode dizer que a autora deveria provar fato negativo (que não 

tinha contrato com o Banco), cabendo à instituição, responsável pela 

negativação, demonstrar a sua origem, dever do qual nem de soslaio 

chegou a se desincumbir. Sem maiores delongas, desimporta se a 

requerida agiu de boa ou má-fé, se podia ter evitado a contratação ou não. 

A sua responsabilidade é objetiva, porque é dela o risco do negócio que 

se lançou a exercer, como bem leciona a jurisprudência: APELAÇÃO 
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CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FATO DE TERCEIRO. 

FORTUITO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO REQUERIDO PELO 

CONSUMIDOR. COMPRA FATURADA NÃO RECONHECIDA. 

NEGATIVAÇÃO. VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA. Lide que deve ser 

julgada à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o apelado 

é consumidor dos serviços prestados pela apelante. Falta de cautela na 

contratação, que demonstra falha no dever de segurança quando da 

disponibilização dos serviços aos consumidores. Fato de a apelante ter 

sido vitimada por ação fraudulenta de terceiros, que não a isenta do dever 

de indenizar, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade 

desenvolvida. Inteligência das súmulas nº 94 desta Corte Estadual e nº 

479 do Superior Tribunal de Justiça. Falha na prestação do serviço. 

Configuração da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. 

Verba reparatória fixada em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), com 

base nos critérios relativos às consequências do fato, à gravidade da 

lesão e à condição econômica do ofensor para a justa indenização que 

não merece ser reduzida. Consumidor que permaneceu, indevidamente, 

negativado por mais de três anos. Dano moral configurado pela desídia da 

fornecedora quanto à diligência na aferição da idoneidade das 

informações prestadas por quem contrata seus serviços, sendo notório 

que, muitas vezes, elas são aceitas por telefone, sem que o contratante 

apresente qualquer documento de identidade, o que dá azo a fraudes 

como a examinada nestes autos (TJ/RJ, APL16582652920118190004, 

Relator: Des. Alcides da Fonseca Neto, Vigésima Terceira Câmara Cível – 

grifo nosso). Destarte, não demonstrada a regularidade na formação do 

negócio jurídico negado pela requerente, o caminho não pode ser outro 

senão a declaração da inexistência da relação jurídica sob 

questionamento, que não possui lastro de veracidade a amparar 

entendimento contrário. Lado outro, no que tange ao pedido de 

indenização por dano moral decorrente da contratação indevida, está 

configurada a obrigação de indenizar, na medida em que o requerido foi o 

único responsável pela negativação indevida do nome da autora nos 

bancos de dados de restrição ao crédito, incidindo, inexoravelmente, o 

dever de indenizar pelos prejuízos decorrentes desse agir ilícito, os quais, 

aliás, se verificam in re ipsa, não reclamando provas ou demonstrações 

de sua ocorrência. Fixado o dever de indenizar, caber, ainda, arbitrar o 

quantum indenizatório, o que deve ser feito de modo prudente e razoável, 

para não servir de estímulo à portentosa indústria de demandas que 

diariamente desembocam no Judiciário à procura de indenizações 

milionárias, e nem tampouco deixe de reprimir, sancionar, desaprovar a 

prática de comportamentos negligentes e danosos, perpetrados 

cotidianamente por aqueles que atuam no mercado consumidor. No caso 

em tela, atento às peculiaridades da situação e à situação econômica dos 

litigantes, entendo adequada a fixação do dano moral em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), que bem se amolda à tipicidade da relação processual em 

debate. DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a decisão que antecipou 

os efeitos da tutela e, forte no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR a inexistência de débito 

referente a dívida em litígio; b) DETERMINAR que a demanda proceda, em 5 

(cinco) dias, a exclusão do nome da autora dos cadastros de 

inadimplentes em razão do débito ora declarado indevido, sob pena de 

multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil Reais), na forma do art. 537 do 

CPC; c) CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de reparação de DANOS MORAIS, com juros de 1% 

a.m, a contar da citação, e correção monetária a partir da publicação 

desta decisão. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. DIEGO HARTMANN Juiz de 

Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51850 Nr: 2790-70.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamela de Souza Santos, Marlon Fernando 

Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Rodrigo de Souza 

Pinto - Defensor Público - OAB:19318/O

 Processo nº 2790-70.2017.811.0036

Código: 51580

Indiciado: PÂMELA DE SOUZA SANTOS e MARLON FERNANDO PEREIRA 

CAMPOS

Decisão.

Vistos etc.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de 

PÂMELA DE SOUZA SANTOS, como incursa na conduta delitiva tipificada 

no art. 244-B da Lei 8.069/90, art. 288 do Código Penal e art. 14 da Lei 

10.826/2003, e MARLON FERNANDO PEREIRA CAMPOS como incurso no 

art. 244-B da Lei 8.069/90, art. 288 e 330 do Código Penal, art. 14 da Lei 

10.826/2003, art. 311 do CTB (Lei 9.503/97) e art. 28 da Lei11.343/2006.

Ante a existência dos requisitos formais e materiais da denúncia (art. 41 

do Código de Processo Penal), ou seja, há prova da materialidade e 

indícios suficientes de autoria, RECEBO a denúncia nos seus termos.

 CITEM-SE os acusados, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, mediante Advogado, responda à acusação, por escrito, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A, do CPP.

 Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se os acusados citados 

não constituírem defensor, DETERMINO QUE SEJA NOMEADO DEFENSOR 

PÚBLICO para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias.

 Venham aos autos certidão de antecedentes criminais dos denunciados 

desta Comarca.

 Determino sejam solicitadas informações sobre os antecedentes dos 

acusados no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e no 

Instituto Nacional de Identificação Criminal.

 Conforme exige o Art. 1.373., Inciso III, da CNCGCJ/MT, determino a 

comunicação do recebimento desta denúncia ao Distribuidor Criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, à Delegacia de Polícia local, 

bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC).

 DETERMINO que a secretaria OFICIE Autoridade Policial para que junte o 

laudo referente ao exame pericial de balística, solicitado à Politec por meio 

do Ofício nº 789/2017/Plantão e Ofício nº 790/2017/Plantão, tendo em vista 

que os objetos da perícia constantes no Laudo Pericial Criminal nº 

200.2.03.2017.000056-01 não correspondem aos objetos apreendidos 

elencados nos aludidos ofícios;

DETERMINO que a secretaria OFICIE Autoridade Policial para que junte o 

Laudo Pericial realizado no veículo Hyundai/HB20 apreendido.

DETERMINO que a secretaria OFICIE Autoridade Policial para que junte o 

Laudo Definitivo da substância entorpecente apreendida.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Guiratinga/MT, 26 de Setembro de 2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56238 Nr: 834-82.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose dos Santos Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT

 Por todo o exposto e pelo parecer do Parquet:1) INDEFIRO O PEDIDO 

RETRO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por JOSÉ 

DOS SANTOS BRITO, devidamente qualificado nestes autos, devendo 

permanecer na modalidade de prisão em que se encontra.Ciência ao 

Ministério Público.Cumpra-se. Intime-se. Às providências.Guiratinga/MT, 08 

de Maio de 2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56846 Nr: 1101-54.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da condução da Oficiala de Justiça, 

sendo que a mesma deverá ser recolhida no site do TJ/MT no link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , Zona 01, Bairro 

Guiratinga, Valor R$ 30,00. Certifico ainda que deve ser nomeado um 

depositário para o bem a ser buscado e o mesmo deve estar presente no 

ato da busca. Guiratinga - MT, 8 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48029 Nr: 1094-96.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nerci Antunes de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para que comprove em 05 

(cinco) dias o atendimento do requisito exigido na decisão de fl. 27, sob 

pena de extinção do processo.

Guiratinga - MT, 8 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54785 Nr: 246-75.2018.811.0036

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Ex positis, nos termos do art. 313, inciso IV, do Código de Processo Penal, 

DECRETO a prisão preventiva de LUIZ CARLOS BARBOSA 

ROCHA.NOTIFIQUE-SE O Representante do Ministério Público, nos termos 

do art. 19, §1º, da lei n.º 11.340/06.Cumpra-se, servindo a presente como 

mandado. Às providencias.Guiratinga/MT, 9 de maio de 2018.Aroldo Jose 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56238 Nr: 834-82.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose dos Santos Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT

 Decido.Por todo o exposto e pelo parecer do Parquet:1) INDEFIRO O 

PEDIDO RETRO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por 

JOSÉ DOS SANTOS BRITO, devidamente qualificado nestes autos, 

devendo permanecer na modalidade de prisão em que se encontra.Ciência 

ao Ministério Público.Cumpra-se. Intime-se. Às providências.Guiratinga/MT, 

09 de Maio de 2018.Aroldo Jose Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56200 Nr: 826-08.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduíno Jácomo Orione

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DE LOURDES SOARES 

ORIONE E BORGES - OAB:4807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° : 826-08.2018.811.0036

Código: 56200

Ação de Restauração de Registro Público

Decisão.

 Vistos etc.

I) Defiro o pedido formulário pelo Ministério Público de fls. 19. OFICIE-SE 

como requerido.

 Após, VISTAS ao Ministério Público.

II) DESIGNO AUDIÊNCIA de instrução e julgamento para o dia 03/07/2018, 

às 15:30hrs (MT).

INTIMEM-SE a parte Autora pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento.

INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do CPC ou comprometerem em levar as 

testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14558 Nr: 635-75.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adonias Cirino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Luiz Perin - 

OAB:8804/MT

 Autos n° 635-75.2009.811.0036 (14558)

Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento nos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, COM 

REMESSA/CARGA dos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTE-SE em relação ao petitório da parte executada de fls. 110/111, 

requerendo o que entender de direito e dando o devido prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 

485, §1º do NCPC).

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31387 Nr: 1233-24.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 31387

 Vistos etc.

Certificada a tempestividade (art. 1.003, §5º do NCPC), RECEBO a 

apelação retro, conforme art. 1.012, §1º, V do NCPC.

Considerando que a apelada foi intimada para contrarrazoar e manteve-se 

inerte, determino a dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17602 Nr: 1032-66.2011.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 17602

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31944 Nr: 536-66.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Ramos Macedo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT, Paulo Rubens Baldan - OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - OAB:roo, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 31944

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.154/155, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32430 Nr: 994-83.2013.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julinda Dias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 32430

Vistos etc.

Trata-se ação previdenciária ajuizada por JULINDA DIAS DE SOUZA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Sentença de fls.21/29, julgando improcedente o pedido inicial, devido à 

ausência do indeferimento do requerimento administrativo.

Foi interposto recurso de apelação pela requerente (fls.31/34), tendo 

como consequência, a determinação para anular a sentença e que a 

requerente procedesse ao requerimento administrativo no prazo de 

30(trinta) dias, para andamento do feito.

Requerimento acostado à fl.76, contestação às fls.78/80 e impugnação à 

fl.94.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11/07/18, às 

17h30min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31940 Nr: 532-29.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Ramos Macedo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT, Paulo Rubens Baldan - OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 31940

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.144/145, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.
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Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5581 Nr: 847-09.2003.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sussumo Sato, Thiyoshi Sato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Lopes de Sousa - 

OAB:3948, Gilmar Jesus Custódio - OAB:3.727, Rogério Alves 

Arcoverde - OAB:6761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dariel Elias de Souza - 

OAB:OAB/MT 11.945-B, João Batista Ferreira - OAB:10962-B/MT, 

Karine Fagundes Garcia Duarte Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656

 Autos n° 847-09.2003.811.0036 (5581)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

1) CIENTE da Decisão Liminar proferida no Agravo de Instrumento nº 

1009909-76.2017.8.11.0000, em que figura como agravante BANCO DO 

BRASIL. Decisão essa que deferiu parcialmente a liminar vindicada pela 

parte (fls. 1671/1674).

2) Dessa forma, diante dos fundamentos do Nobre Desembargador Relator 

no referido Agravo de Instrumento e da natureza da causa em discursão 

em Segunda Estância, julgo prudente suspender, não somente, os efeitos 

da decisão combatida, mas todo o processo até julgamento final do 

referido recurso, por isso AGUARDE-SE a decisão final do Tribunal 

referente ao mencionado recurso de Agravo de Instrumento, 

ARQUIVANDO PROVISORIAMENTE o presente feito.

3) Após, ANEXE aos autos o Acórdão final e INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, em relação a impugnação ao 

cumprimento de sentença juntada às fls. 1676/1698.

4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos para 

o prosseguimento do presente feito.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32901 Nr: 53-02.2014.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idalêncio Mesquita Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Autos n° 53-02.2014.811.0036 (32901)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

 CADASTRE-SE no Sistema Apolo os advogados constituídos pela terceira 

interessada ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

(fls. 205/206).

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se em relação ao petitório de fls. 203/204 referente 

à cessão do crédito executado para ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS, sob pena de extinção do presente feito, sem 

resolução do mérito (art. 485, §1º do NCPC)

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52820 Nr: 3104-16.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fortunato Antonio da Silva, Ana Farias de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da condução da Oficiala de Justiça, a 

s e r  r e c o l h i d a  n o  s i t e  d o  T J / M T  n o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , devendo ser 

recolhido Zona 01, Bairro Guiratinga, Valor R$ 30,00, somente para a 

citação do requerido. Certifico ainda que, para os demais atos, como 

busca e penhora, deverá ser recolhida no mesmo link, uma guia para cada 

ato, cada uma no mesmo local, sendo Zona 01, Bairro Guiratinga, no valor 

de R$ 30,00, totalizando R$ 90,00 (noventa reais). A avaliação, caso seja 

encontrado bem na zona rural, deverá ser recolhida posteriormente, 

conforme certidão da oficiala. Guiratinga - MT, 8 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15713 Nr: 458-77.2010.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Rodrigues da Mata -ME, Luiz Carlos 

Rodrigues da Mata, Bernardo Ramos Correa, Elizabete Muniz Rodrigues da 

Mata, Lezenita Maria da Silva Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 458-77.2010.811.0036 (15713)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos etc.

 1) INDEFIRO o petitório da parte executada de fls. 164/165, pois não 

vislumbro existir provas que impeça o prosseguimento da presente 

execução, uma vez que o título, objeto desta ação, é líquido, certo e 

exequível.

2) Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seus 

Advogados (as), para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos 

autos indicando os bens do executado a serem penhorados e os cálculos 

atualizados do débito, bem como requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15217 Nr: 1271-41.2009.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evangelista Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Brasão Barreto 

Scantamburlo - OAB:293.080/OAB/SP, Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B/MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal - OAB:28.164/GO, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 15217
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Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 2910 Nr: 294-64.2000.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sussumo Sato, Waldeci Barga Rosa, Névio 

Pesavento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Janssen Nogueira - 

OAB:MT- 19.081-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT 

16.691-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Gilmar Jesus Custódio - OAB:3.727

 Autos n° 294-64.2000.811.0036 (2910)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

 INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos dando o devido prosseguimento no 

presente feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11699 Nr: 721-17.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arceu Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzatti 

- OAB:, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 11699

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10682 Nr: 1201-29.2006.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Siurim Gomes Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Velloso Cruz - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 10682

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30251 Nr: 94-37.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Guedes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 30251

 Sentença

Defiro petição retro, e determino a expedição do alvará de levantamento 

eletrônico nas contas bancárias informadas, correspondente ao montante 

de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12910 Nr: 379-69.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:61074/MT, 

Márcio José Negrão Marcelo - OAB:278108/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 12910

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30228 Nr: 71-91.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Argemiro de araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 30228

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15131 Nr: 1191-77.2009.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellington Rodrigues Pereira, Weber Narciso Rodrigues 

dos Santos, Werley Arlindo Rodrigues dos Santos, Arlinda Rodrigues 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Brasão Barreto 

Scantamburlo - OAB:293.080/OAB/SP, Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 15131

Vistos etc.

Primeiramente, ante a petição/informação que os assistidos passaram a 

maior idade, retifique-se o polo ativo na capa dos autos, confome petição 

de fls.125/126, bem como autuando-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.139/141, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47964 Nr: 1068-98.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Araújo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, no prazo legal, apresentar 

Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 8 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40105 Nr: 188-43.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, no prazo legal, apresentar 

Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 8 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30226 Nr: 69-24.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leocy Santos de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 30226

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31815 Nr: 397-17.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neima Silveira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 31815

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 9124 Nr: 386-32.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691-MT, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 9124

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16203 Nr: 944-62.2010.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everaldino de Souza Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 16203

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores do alvará de sucumbência, conforme dados bancários fornecidos 

à fl.173.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14805 Nr: 873-94.2009.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sosttenes Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo de Carvalho 

Costa - Procurador Federal - OAB:5409/RN, Procurador do INSS de 

roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 14805Vistos etc.Primeiramente, defiro a habilitação 

dos herdeiros, para que estes possam dar prosseguimento no 

feito.Autue-se como cumprimento de sentença e faça constar na capa 

dos autos os nomes dos herdeiros.Trata-se de exceção de 

pré-executividade formulada pelo INSS nos autos de cumprimento de 

sentença.Nas razões da exceção, afirma que há excesso na execução, 

no valor de R$5.149,13 (cinco mil cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos).Em síntese, é o relatório. Decido.Inicialmente, insta sedimentar 

que o art. 535, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, traz em seu 

bojo uma das hipóteses em que é possível a Fazenda Pública ajuizar 

defesa através de impugnação à execução:“Art. 535. A Fazenda Pública 

será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa 

ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:IV – excesso de 

execução ou cumulação indevida de execuções; (...)”A excipiente alega o 

excesso de execução nos cálculos lançados pela exequente na fase de 

cumprimento de sentença. Todavia, o excesso de execução é matéria a 

ser atacada, se for o caso, através de impugnação à execução, 

consoante se infere da leitura do art. 535, inciso IV do Novo Código de 

Processo Civil. A exceção de pré-executividade não é o remédio 

apropriado para a discussão de questões peculiares aos embargos à 

execução, uma vez que tais questões demandam dilação probatória.Em 

face do exposto, indefiro a exceção de pré-executividade de 

fls.174/175.Ato contínuo, considerando que este Juízo não tem 

conhecimentos técnicos para aferir a correção dos cálculos ora 

apresentados, ei por bem, determinar a remessa dos autos à contadoria 

deste Juízo, a fim de que calcule o valor a ser pago pelo executado.Com a 

juntada do cálculo, intimem-se as partes para que sobre ele se 

manifestem, no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 08 de 

maio de 2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 33702 Nr: 656-75.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neudes Araújo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 33702

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30438 Nr: 279-75.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joarez Bernardino da Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 30438

 Sentença

Defiro petição retro, e determino a expedição do alvará de levantamento 

eletrônico nas contas bancárias informadas, correspondente ao montante 

de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16951 Nr: 378-79.2011.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odenia Costa Maia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 16951

 Vistos etc.

Expeça-se o respectivo alvará de levantamento eletrônico, referente aos 

valores pertencentes aos beneficiários, na conta bancária do patrono 

fornecida nos autos, com a devida prestação de contas, após repasse do 

montante.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15129 Nr: 1189-10.2009.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telma Cristina Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Brasão Barreto 

Scantamburlo - OAB:293.080/OAB/SP, Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 15129

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.134/136, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13073 Nr: 542-49.2008.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Ana Gomes Jirame, Geane Gomes Jirame

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP, Jorge Alberto José Melhen - OAB:190673/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 13073

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37251 Nr: 723-06.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia de Souza Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Desarquivamento

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, desarquivei estes autos, após o 

recolhimento das custas, com as anotações no Sistema Apolo e registro 

geral de feitos. Certifico ainda que, intimo a parte autora para, no prazo 

legal, manifestar nos autos.

Guiratinga - MT, 8 de maio de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31462 Nr: 55-06.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Duques de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 31462

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17483 Nr: 914-90.2011.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton de Oliveira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 17483

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14839 Nr: 908-54.2009.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 14839

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31342 Nr: 1188-20.2012.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Fernandes - 

OAB:17.125, Sidinéia Delfino Lira Falco - OAB:14.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 31342

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13644 Nr: 1111-50.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Pires de Mello - 

OAB:18214/O, ELOI CONTINI - OAB:35912, Nilton Massaharu Mural - 

OAB:16783, Vlamir Marcos Grespan Junior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura Melissa Rangel Maia - 

OAB:10.144/MT

 Autos n° 1111-50.2008.811.0036 (13644)

Cumprimento de Sentença

Decisão

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro da parte executada (fl. 139), pois compulsando os 

novos argumentos da petição e documentos acostados, pode concluir que 

a parte é pobre nos termos da lei 1060/50, dessa forma beneficiária da 

justiça gratuita.

Nesse sentido a cobrança das custas processuais deverá seguir o 

procedimento expresso no art. 98, §3º do NCPC, ou seja, a cobrança 

somente poderá ser realizada se no prazo de 05 (cinco) anos a parte 

credora comprovar que deixou de existir a situação de hipossuficiência 

em questão.

 Nesse sentido, REVOGO a ordem de intimação da parte autora para o 

pagamento das custas processuais de forma imediata.

Por fim, considerando que houve o trânsito em julgado do presente feito 

(fl. 145), ARQUIVE-SE o presente feito, com as baixas e anotações de 

praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14931 Nr: 997-77.2009.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo, Schneider Advogados S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adicionora Ramos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Fábio Schneider - OAB:5238, Osmar Schneider - 

OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258-B/MT, Adilon Pinto da Silva Junior - OAB:11136/MT

 Processo n.º 997-77.2009.811.0036 (14931)

Cumprimento de Sentença

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por ELEMAR ELIO 

PERINAZZO e SCHNEIDER ADVOGADOS S/C, devidamente qualificado, em 

face da executada ADICIONORA RAMOS DE MORAES, igualmente 

qualificada.

 Observa-se que foi deferida por este Juízo a penhora online, via 

BacenJud (fls. 257/257v), a qual obteve êxito, uma vez que foi bloqueado 

na conta corrente da executada o valor total do débito perseguido (fls. 

258/259).

A parte executada foi devidamente intimada da penhora positiva, contudo 

manteve-se inerte (fls. 261 e 263).

A parte exequente, após intimação, manifestou pelo levantamento do valor 

bloqueado (fl. 271).

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Observa-se, que houve o bloqueio integral do débito executado pela 

penhora online, via BacenJud, de modo que está depositado em Juízo o 

valor em dinheiro para o pagamento total da dívida, não restando outra 

alternativa a este Juízo a não ser reconhecer que o presente feito 

alcançou o seu objetivo, sendo de rigor a sua extinção, uma vez que 

devidamente satisfeita a obrigação.

Decido.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, para isso:

EXPEÇA-SE o respectivo alvará de levantamento do valor depositado 

judicialmente (fls. 258/259), sendo 50% (cinquenta por cento) em benefício 

da parte exequente ELEMAR ELIO PERINAZZO e os demais 50% 

(cinquenta por cento) em benefício de SCHNEIDER ADVOGADOS S/C, 

transferindo os valores para as contas bancárias indicadas ou que serão 

indicadas pelas partes.

Após o cumprimento da mencionada determinação e certificado o trânsito 

em julgado, ARQUIVE-SE o presente feito, com as baixas e anotações de 

estilo, independentemente de nova determinação.

P.I.C.

 Guiratinga/MT, 08/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31645 Nr: 238-74.2013.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Costa Ribeiro
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente os alvaras nº 

399459-7/2018, na importância de R$= 29.212,53 (Vinte e nove mil e 

duzentos e doze reais e cinquenta e três centavos) em favor da autora 

MARIA COSTA RIBEIRO na proporção de 50% do principal; Alvará nº 

402520-2/2018, na importância de R$= 29.359,12 (Vinte e nove mil e 

trezentos e cinquenta e nove reais e doze centavos) em favor do 

advogado Dr. EBER AMANCIO DE BARROS na proporção de 50% relativo 

`os honorarios contratuais, autorizados pelo MM. Juiz as fls, 96.

Guiratinga - MT, 8 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11024 Nr: 311-56.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iberico Sales Bezerra (Espólio), Maria Auxiliadora 

Bezerra, Dinar Souza Bezerra, Vanice Sales Bezerra Leite, Veronice 

Bezerra Moreira, Vera Lucia Bezerra, Genivaldo Sales Bezerra, Gerson 

Antoniio Bezerra, Genilson Sales Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 11024

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12641 Nr: 116-37.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Lopes Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Eber Amâncio de Barros - OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 12641

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, em nada requerendo, ou decorrendo o prazo acima 

fixado, arquive-se o feito.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10750 Nr: 12-79.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Silva Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzatti 

- OAB:, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 10750

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56151 Nr: 799-25.2018.811.0036

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rubia Barros de Araujo, Mariluci Barros de 

Araújo, Vera Lúcia Barros de Araújo, Rubens Mário Barros de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Moreira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 799-25.2018.811.0036

Código: 56151

Alvará Judicial

Decisão.

Visto etc.

Tendo em vista a manifestação Ministerial em fl. 22, INTIME a parte 

requerente para dar o devido prosseguimento ao feito.

Após, volte-me conclusos.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de Maio de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56156 Nr: 801-92.2018.811.0036

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soiany Araújo Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ailton Maia de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGO DE SOUZA 

PINTO - OAB:19318/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 801-92.2018.811.0036

Código: 56156

Alvará Judicial

Decisão.

Visto etc.

Tendo em vista a manifestação Ministerial em fl. 18, INTIME a parte 

requerente para dar o devido prosseguimento ao feito.

Após, volte-me conclusos.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de Maio de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56893 Nr: 1126-67.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernon Madureira Bento da Purificação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Alves Bessa Junior, Maria 

da Graça Rodrigues Bessa, Antonio Alves Bessa Neto, Leonardo 

Rodrigues Itacaramby Bessa, Heloisa Rodrigues Itacaramby Bessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1126-67.2018.811.0036

Código: 56893

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

 Cumpra-se conforme o deprecado servindo a cópia como mandado.

Após, devolva-se a comarca de origem com as baixas e anotações de 

estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 08 de Maio de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15356 Nr: 100-15.2010.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naildes Almeida de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 15356

Vistos etc.

Considerando as novas regras da Resolução 11/2014 do Tribunal Pleno, 

que regulamenta os depósitos judiciais do Poder Judiciário de MT, intime-se 

o procurador da parte autora para que acoste aos autos informações 

bancárias necessárias para a expedição do alvará eletrônico do(a) 

AUTOR(a) e do CAUSÍDICO para que estes, possam receber os valores 

devidos e discriminados.

Às providências.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15361 Nr: 105-37.2010.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene de Souza Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 15361

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.103/106, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 08 de maio de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30623 Nr: 467-68.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMF, EMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 467-68.2012.811.0036 (30623)

Execução de Alimentos

Decisão

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro da parte executada (fl. 38), pois compulsando os 

novos argumentos da petição e documentos acostados, pode concluir que 

a parte é pobre nos termos da lei 1060/50, dessa forma beneficiária da 

justiça gratuita.

Nesse sentido a cobrança das custas processuais deverá seguir o 

procedimento expresso no art. 98, §3º do NCPC, ou seja, a cobrança 

somente poderá ser realizada se no prazo de 05 (cinco) anos a parte 

credora comprovar que deixou de existir a situação de hipossuficiência 

em questão.

 Nesse sentido, REVOGO a ordem de intimação da parte executada para o 

pagamento das custas processuais de forma imediata.

Por fim, considerando que houve o trânsito em julgado do presente feito 

(fl. 33), ARQUIVE-SE o presente feito, com as baixas e anotações de 

praxe.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14570 Nr: 645-22.2009.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Adonias Cirino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Luiz Perin - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SODRÉ DANTAS - 

OAB:7132, FAZENDA PÚBLICA NACIONAL - OAB:cbá

 Autos n° 645-22.2009.811.0036 (14570)

Embargos à Execução Fiscal

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento nos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, COM 

REMESSA/CARGA dos autos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTE-SE em relação ao petitório da parte executada nos autos em 

apenso de fls. 110/111, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de preclusão do direito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13074 Nr: 545-04.2008.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Alves de Barros Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Serafim José de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401-B/MT

 Autos n° 545-04.2008.811.0036 (13074)

Inventário

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO a petição de fl. 154, devido a notícia de que a herdeira VALDECY 

NUNES CLAÚDIO, companheira do de cujus, veio a óbito.

1) Nesse sentido, DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias, para que o advogado da herdeira VALDECY 

NUNES CLAÚDIO junte nos autos a Certidão de óbito e habilite no feito 

todos os herdeiros legais, regularizando a sucessão processual, sob 

pena de preclusão de direito.

2) Após, INTIME-SE a inventariante, por meio de sua Advogada (fl.154), 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se em relação aos 

documentos para a referida habilitação dos herdeiros da de cujus e dê o 

devido prosseguimento no feito, com o cumprimento da decisão de fl. 144, 

sob pena de remoção da função de inventariante e nomeação de outro 

herdeiro.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30807 Nr: 651-24.2012.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aires Schaiblich, Sidon Schaiblich, Adélia Schaiblich da 

Silva, Rogério Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria da Silva Schaiblich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aurélio Alencar Soares de 

Oliveira - OAB:7103-B, Cristiano Alencar Soares de Oliveira - 

OAB:13.809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 651-24.2012.811.0036 (30807)

Inventário

Decisão

Vistos etc.

 DEFIRO PARCIALMENTE a petição de fls. 138. INTIME-SE PESSOALMENTE 

o inventariante para que, no prazo IMPRORROGÁVEL de 90 (noventa) 

dias, CUMPRA integralmente a decisão de fl. 131, sob pena remoção da 

função de inventariante e nomeação de outro herdeiro.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31201 Nr: 1045-31.2012.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adicionora Ramos de Moraes, Carlito Ramos de 

Rezende, Alice Ramos de Moraes, Juracy Ramos de Moraes, Laurenice 

Ramos Sergi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arlindo Ramos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258-B/MT, Pablo Cortez Loi - OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B/MT, Kassyo Rezende Barcelos - OAB:15260, Nelson 

Pereira Lopes - OAB:3951, Vanderlei Chilante - OAB:3533

 Diante do exposto:1) REGOVO apenas o dispositivo da decisão de fls. 

721/722v relacionado a nomeação do perito ADEMIR MARTINE JÚNIOR, 

para SUBSTITUI-LO pelo perito JOSÉ GABRIEL DE MORAES FILHO, 

engenheiro florestal e ambientalista, inscrito no CREA-MT nº 03955/D, 

residente e domiciliado na Rua Plinio Aguiar, 953, Jardim Tropical, na 

cidade de Rondonópolis/MT, email: gabriel.rondonopolis@hotmail.com.2) 

Considerando que o perito já apresentou a proposta dos honorários que 

foi aceita pela parte autora e, ainda, concordou em receber o valor 

diretamente da inventariante no momento da entrega do Laudo de 

Avaliação devidamente homologado por este Juízo (fls. 724/725), 

NOTIFIQUE-SE o Perito, PREFERENCIALMENTE por e-mail, para informar o 

dia e horário da realização da avaliação, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, para prévia ciência às Partes, ENVIANDO para o mesmo 

cópias das primeiras declarações e da petição de fls. 713/718 para que 

ele tenha CIÊNCIA dos bens a serem avaliados.3) INTIMEM-SE a 

inventariante e os herdeiros do dia designado pelo perito para o início dos 

trabalhos periciais.4) O LAUDO PERICIAL deverá ser apresentado até 30 

(trinta) dias após a referida data informada pelo perito..5) Após a juntada 

do Laudo Pericial nestes autos, INTIMEM-SE a inventariante e os herdeiros 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem em relação as 

conclusões periciais, sob pena de preclusão de direitos.6) Posteriormente, 

INTIME-SE PESSOALMENTE o ESTADO DO MATO GROSSO, com a 

remessa/carga destes autos, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se em relação a certidão negativa de fl. 640; os comprovantes 

de pagamento do parcelamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis 

(ITCM) realizados perante a SEFAZ (fls. 641/645) e, por fim, em relação ao 

Laudo Pericial que será juntado aos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de preclusão de direitos.7) Por fim, CERTIFIQUE-SE a 

serventia e VOLTEM os autos conclusos.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se 

o necessário.Guiratinga/MT, 09/05/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15181 Nr: 1247-13.2009.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Luiz Heintze, Antonio José dos Santos Heintze, 

João Batista dos Santos Heintze, Rafael Boque da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Erta Artmann Heintze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Ferreira - 

OAB:14.548/MT, Luizmar Barbosa Vieira - OAB:13059/MT, Ricardo 

Batista Damásio - OAB:7222 B/MT, Uizania Sobrinho Castanon 

Salustiano - OAB:16.090/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:7222 B/MT

 Intimo o inventariante através de seu avogado para que no prazo de dez 

(10)dias, manifeste nos autos acerca da peticão da PGE de fls, 171/172, 

bem como em relação a petição de fls, 163/163v, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de ser removido do cargo de inventariante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 3482 Nr: 63-03.2001.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Jorge Janjácomo, Renê Janjácomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu de Aquino, Edson Ronaldo Riva, Duvaci 

Lima de Oliveira, Juliano Amaral, Benedito de Tal, Aurelino Fernandes da 

Costa, José Simão de Oliveira, Antonio Garcia dos Santos, Silvanete 

Oliveira Soares, Florisvaldo de Tal, Logério Cortez de Moraes, Carmem 

Messias de Oliveira, Antonio Pereira de Souza, Valdomiro Rodrigues da 

Cruz, Giusley Matos de Oliveira, José Carlos, João Batista de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que no prazo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 873 de 1154



cinco (05) dias, promova nos autos o recolhimento do PREPARO da Carta 

Precatória já expedida com finalidade de Citar o requerido JOSÉ SIMÃO DE 

OLIVEIRA, que atendeu ao requerido do autos as fls,344.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13158 Nr: 631-72.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRC, Keila Cristina Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Paulo Rubens Baldan - 

OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Autos n° 631-72.2008.811.0036 (13158)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da parte exequente de fl. 232/232v.

1) VERIFIQUE-SE a serventia se houve o cumprimento pelo Diretor da 

Conta Única da solicitação expedida às fl. 234.

 2) Caso ainda não tenha sido realizado, EXPEÇA-SE novo ALVARÁ 

JUDICIAL em favor do advogado da parte exequente para o levantamento 

do valor expresso na petição de fl.232/232v, transferindo a totalidade 

desse valor depositado para a conta bancária indicada.

3) Por fim, caso não haja mais requerimentos pela parte no prazo de 05 

(cinco) dias, considerando que transitou em julgado o presente feito (fls. 

229), ARQUIVE-SE este processo, conforme já determinado na sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 09/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56901 Nr: 1134-44.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldemir Francisco Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmi Francisco Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DAUBER FERREIRA 

DA SILVA - OAB:23723/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1134-44.2018.811.0036

Código: 56901

Ação Reivindicatória

Decisão.

Vistos, etc.

Tendo em vista que não há nos autos pedido relativo à Justiça Gratuita ou 

comprovante do pagamento de custas INTIME-SE o Requerente para 

recolher as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 09 de Maio de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-28.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADELICIA TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010104-28.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADELICIA TAVARES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação 

proposta por ADELICIA TAVARES em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça inicial, não há 

nenhum documento juntada pela autora capaz de comprovar que a queima 
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dos aparelhos eletrônicos por ela apontado se deu em razão da queda de 

energia. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a empresa 

reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e indistintamente 

pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora 

demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, 

estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que 

se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 

de abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010104-28.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADELICIA TAVARES Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de reclamação 

proposta por ADELICIA TAVARES em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se alega, como causa 

de pedir remota, indenização por danos morais. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Entendo que os documentos dos 

autos bastam para a aplicação do artigo 355, I, do Novo Código de 

Processo Civil, de modo que passo ao julgamento antecipado da lide e 

declaro que a causa prescinde de prova complexa para sua resolução. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA 

– ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO 

EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente 

prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra em nenhum dos 

incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos autos, verifica-se 

que não há entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas como a parte requerida alega. No que tange a cada parte 

ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que imponha a ação 

conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial de mérito é 

medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise de cada 

ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se 

depreende pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem 

como pela própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso 

de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça inicial, não há 

nenhum documento juntada pela autora capaz de comprovar que a queima 

dos aparelhos eletrônicos por ela apontado se deu em razão da queda de 

energia. Deste modo, entendo que, no caso em análise, a empresa 

reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e indistintamente 

pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora 

demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, 

estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que 

se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 

de abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010073-08.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JUCILENE CASTRO SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por JUCILENE CASTRO SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 

de abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010073-08.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JUCILENE CASTRO SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por JUCILENE CASTRO SILVA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 
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conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 

de abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-53.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ERLY SANDRA GASPAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010070-53.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ERLY SANDRA GASPAR DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ERLY SANDRA GASPAR DE SOUZA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 
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prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 

de abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-53.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ERLY SANDRA GASPAR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010070-53.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ERLY SANDRA GASPAR DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por ERLY SANDRA GASPAR DE SOUZA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 

de abril de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-13.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINA FERNANDES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria para a audiência conciliatória designada para o dia 

21/06/2018, às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010178-82.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010178-82.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA CONCEICAO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARIA CONCEICAO DOS SANTOS em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça inicial, não há nenhum documento juntada 

pela autora capaz de comprovar que a queima dos aparelhos eletrônicos 

por ela apontado se deu em razão da queda de energia. Deste modo, 

entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode ser 

responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais quedas 

de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que efetivamente 

tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia enriquecendo 

indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em danos morais, 

pois o caso em debate enseja no máximo meros aborrecimentos e 

dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se impossível a 

condenação da promovida ao pagamento de indenização. Para que se 

possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa seja atingida 

em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de 

dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus 

sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e chateações do 

dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais, visto que 

fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao 

indivíduo. Caso se considerasse que qualquer aborrecimento ou 

desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma banalização 

deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida desenfreada 

ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de locupletamento à 

custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, restam indevidos os 

danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, resolvo o 

mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, com fundamento no 

art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado esta sentença, ao arquivo, com as devidas baixas. A 

publicação, o registro desta sentença e a posterior intimação das partes 

serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os autos a MM.ª Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 de abril de 

2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA CONCEICAO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARIA CONCEICAO DOS SANTOS em desfavor 
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Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça inicial, não há nenhum documento juntada 

pela autora capaz de comprovar que a queima dos aparelhos eletrônicos 

por ela apontado se deu em razão da queda de energia. Deste modo, 

entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode ser 

responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais quedas 

de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que efetivamente 

tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia enriquecendo 

indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em danos morais, 

pois o caso em debate enseja no máximo meros aborrecimentos e 

dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se impossível a 

condenação da promovida ao pagamento de indenização. Para que se 

possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa seja atingida 

em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de 

dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus 

sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e chateações do 

dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais, visto que 

fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao 

indivíduo. Caso se considerasse que qualquer aborrecimento ou 

desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma banalização 

deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida desenfreada 

ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de locupletamento à 

custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, restam indevidos os 

danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, resolvo o 

mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, com fundamento no 

art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado esta sentença, ao arquivo, com as devidas baixas. A 

publicação, o registro desta sentença e a posterior intimação das partes 

serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os autos a MM.ª Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 de abril de 

2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010180-52.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PEDRO LUIZ DE AMORIM Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por PEDRO LUIZ DE AMORIM em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. Ademais, ainda que a parte autora tenha 

peticionado requerendo a desistência do processo, a mesma continuou a 

se manifestar nos autos, inclusive apresentou impugnação a contestação, 

sendo assim, deu prosseguimento no feito. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS 

AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o 

feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 

13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas como a parte 

requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, 

não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo assim, a 

rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se impõem. 

Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 
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do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça inicial, não há 

nenhum documento juntado pela autora capaz de comprovar prejuízo em 

razão da queda de energia. Deste modo, entendo que, no caso em análise, 

a empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 

aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 04 

de maio de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010180-52.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

PEDRO LUIZ DE AMORIM Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por PEDRO LUIZ DE AMORIM em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. Ademais, ainda que a parte autora tenha 

peticionado requerendo a desistência do processo, a mesma continuou a 

se manifestar nos autos, inclusive apresentou impugnação a contestação, 

sendo assim, deu prosseguimento no feito. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

DAS AÇÕES REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS 

AO PRESENTE CASO. Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o 

feito não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 

13.105/15. De análise dos autos, verifica-se que não há entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas como a parte 

requerida alega. No que tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, 

não há previsão legal que imponha a ação conjunta, sendo assim, a 

rejeição da presente prejudicial de mérito é medida que se impõem. 

Ademais, faz-se necessário a análise de cada ação de forma 

individualizada, pois não são todas idênticas, conforme se depreende 

pelas questões respondidas em audiência de conciliação, bem como pela 

própria contestação da parte requerida. Não é o presente caso de 

improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES PRELIMINARES I - DA 

INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do juizado 

especial cível. Embora os juizados especiais não sejam competentes para 

processar e julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa, é 

admitida prova técnica informal (Enunciado 12 do FONAJE), tais como 

vistorias e inspeções. III - DO MÉRITO. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os 

pedidos da ação. O caso dos autos envolve matéria consumerista, a qual 

encontra respaldo nos artigos 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República e 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em 

âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 1º da Lei 8.078/90, o qual 

menciona que o Código de Defesa do Consumidor – CDC é norma de 

ordem pública. Tal registro significa que o CDC se aplica nas relações de 

consumo inobstante a vontade das partes, em razão da indisponibilidade 

do direito fundamental em questão. Assim, ainda que se aplique o código 

citado, deve-se equilibrar a proteção que se dá ao consumidor com as 

regras processuais, em especial as de ordem probatória, previstas tanto 

no Código de Processo Civil (teoria estática do ônus probatório, artigo 333) 

quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 6º, inciso VIII). Portanto, 

para a solução do litígio, deve o autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo desse direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

De tal modo, a parte autora alega que há má prestação do serviço 

fornecido pela ré, devido a quedas constantes de energia elétrica que 

resultam no perdimento de alimentos perecíveis, porém, deixou de 

demonstrar que as quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua 

residência. Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou 

que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou 

documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de 

que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular. 

Ainda, conforme documento constante no corpo da peça inicial, não há 

nenhum documento juntado pela autora capaz de comprovar prejuízo em 

razão da queda de energia. Deste modo, entendo que, no caso em análise, 

a empresa reclamada não pode ser responsabilizada genericamente e 

indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a 

parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois 

condena-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, 

não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no 

máximo meros aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão 

torna-se impossível a condenação da promovida ao pagamento de 

indenização. Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso 

que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua 

personalidade, seu sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, 

constrangimentos, tenha os seus sentimentos violados. Os simples 
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aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização 

por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 04 

de maio de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-33.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ORNELINA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010136-33.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ORNELINA FERREIRA DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Conforme petição juntada no ID. 

7274281, o autor requereu a desistência da ação. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 de abril de 2018. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-33.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ORNELINA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010136-33.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ORNELINA FERREIRA DE LIMA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Relatório dispensado nos 

termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Conforme petição juntada no ID. 

7274281, o autor requereu a desistência da ação. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos a MM.ª Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Lucélia 

Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 de abril de 2018. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-85.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SALVELITA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010139-85.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SALVELITA DA SILVA ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por SALVELITA DA SILVA ALMEIDA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 
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dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça inicial, não há nenhum documento juntada 

pela autora capaz de comprovar que a queima dos aparelhos eletrônicos 

por ela apontado se deu em razão da queda de energia. Deste modo, 

entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode ser 

responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais quedas 

de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que efetivamente 

tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia enriquecendo 

indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em danos morais, 

pois o caso em debate enseja no máximo meros aborrecimentos e 

dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se impossível a 

condenação da promovida ao pagamento de indenização. Para que se 

possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa seja atingida 

em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de 

dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus 

sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e chateações do 

dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais, visto que 

fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao 

indivíduo. Caso se considerasse que qualquer aborrecimento ou 

desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma banalização 

deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida desenfreada 

ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de locupletamento à 

custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, restam indevidos os 

danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, resolvo o 

mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, com fundamento no 

art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado esta sentença, ao arquivo, com as devidas baixas. A 

publicação, o registro desta sentença e a posterior intimação das partes 

serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os autos a MM.ª Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 de abril de 

2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-85.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SALVELITA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010139-85.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SALVELITA DA SILVA ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por SALVELITA DA SILVA ALMEIDA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça inicial, não há nenhum documento juntada 

pela autora capaz de comprovar que a queima dos aparelhos eletrônicos 

por ela apontado se deu em razão da queda de energia. Deste modo, 

entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode ser 

responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais quedas 

de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que efetivamente 

tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia enriquecendo 

indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em danos morais, 

pois o caso em debate enseja no máximo meros aborrecimentos e 

dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se impossível a 

condenação da promovida ao pagamento de indenização. Para que se 

possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa seja atingida 

em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de 

dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus 

sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e chateações do 

dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais, visto que 

fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao 
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indivíduo. Caso se considerasse que qualquer aborrecimento ou 

desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma banalização 

deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida desenfreada 

ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de locupletamento à 

custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, restam indevidos os 

danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, resolvo o 

mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, com fundamento no 

art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado esta sentença, ao arquivo, com as devidas baixas. A 

publicação, o registro desta sentença e a posterior intimação das partes 

serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os autos a MM.ª Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 de abril de 

2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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Processo Número: 8010139-85.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

SALVELITA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010139-85.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SALVELITA DA SILVA ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por SALVELITA DA SILVA ALMEIDA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça inicial, não há nenhum documento juntada 

pela autora capaz de comprovar que a queima dos aparelhos eletrônicos 

por ela apontado se deu em razão da queda de energia. Deste modo, 

entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode ser 

responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais quedas 

de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que efetivamente 

tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia enriquecendo 

indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em danos morais, 

pois o caso em debate enseja no máximo meros aborrecimentos e 

dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se impossível a 

condenação da promovida ao pagamento de indenização. Para que se 

possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa seja atingida 

em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de 

dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus 

sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e chateações do 

dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais, visto que 

fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao 

indivíduo. Caso se considerasse que qualquer aborrecimento ou 

desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma banalização 

deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida desenfreada 

ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de locupletamento à 

custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, restam indevidos os 

danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, resolvo o 

mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, com fundamento no 

art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado esta sentença, ao arquivo, com as devidas baixas. A 

publicação, o registro desta sentença e a posterior intimação das partes 

serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os autos a MM.ª Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 de abril de 

2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010139-85.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 
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SALVELITA DA SILVA ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por SALVELITA DA SILVA ALMEIDA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça inicial, não há nenhum documento juntada 

pela autora capaz de comprovar que a queima dos aparelhos eletrônicos 

por ela apontado se deu em razão da queda de energia. Deste modo, 

entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode ser 

responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais quedas 

de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que efetivamente 

tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia enriquecendo 

indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em danos morais, 

pois o caso em debate enseja no máximo meros aborrecimentos e 

dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se impossível a 

condenação da promovida ao pagamento de indenização. Para que se 

possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa seja atingida 

em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de 

dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus 

sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e chateações do 

dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos morais, visto que 

fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao 

indivíduo. Caso se considerasse que qualquer aborrecimento ou 

desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma banalização 

deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida desenfreada 

ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de locupletamento à 

custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, restam indevidos os 

danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o exposto, resolvo o 

mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, com fundamento no 

art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado esta sentença, ao arquivo, com as devidas baixas. A 

publicação, o registro desta sentença e a posterior intimação das partes 

serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os autos a MM.ª Juiz 

Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Guiratinga, 23 de abril de 

2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010140-70.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SILVANIA BARBOSA DOS ANJOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por SILVANIA BARBOSA DOS ANJOS em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 
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Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010140-70.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SILVANIA BARBOSA DOS ANJOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por SILVANIA BARBOSA DOS ANJOS em desfavor 

de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 
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sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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CLEUNICE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010146-77.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLEUNICE SILVA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por CLEUNICE SILVA SANTOS em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito
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CLEUNICE SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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8010146-77.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLEUNICE SILVA SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por CLEUNICE SILVA SANTOS em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-17.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MORENO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010150-17.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IRACI MORENO DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por IRACI MORENO DA COSTA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 
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autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010150-17.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI MORENO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010150-17.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IRACI MORENO DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por IRACI MORENO DA COSTA em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que se 

alega, como causa de pedir remota, indenização por danos morais. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 
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aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-45.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010174-45.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA DO CARMO COSTA BARROS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARIA DO CARMO COSTA BARROS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-45.2017.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 890 de 1154



Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUIRATINGA SENTENÇA Processo: 

8010174-45.2017.8.11.0036; Valor causa: R$ 19.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA DO CARMO COSTA BARROS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de ação de 

reclamação proposta por MARIA DO CARMO COSTA BARROS em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

em que se alega, como causa de pedir remota, indenização por danos 

morais. Relatório dispensado nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Entendo que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 

355, I, do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao 

julgamento antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova 

complexa para sua resolução. PREJUDICIAL DE MÉRITO I - DA APLICAÇÃO 

DO ARTIGO 332 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DAS AÇÕES 

REPETITIVAS OU DE MASSA – ENTENDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS DE MATO GROSSO EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE CASO. 

Rejeito a presente prejudicial, tendo em vista que o feito não se enquadra 

em nenhum dos incisos do art. 332, CPC Lei 13.105/15. De análise dos 

autos, verifica-se que não há entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas como a parte requerida alega. No que 

tange a cada parte ajuizar a sua própria ação, não há previsão legal que 

imponha a ação conjunta, sendo assim, a rejeição da presente prejudicial 

de mérito é medida que se impõem. Ademais, faz-se necessário a análise 

de cada ação de forma individualizada, pois não são todas idênticas, 

conforme se depreende pelas questões respondidas em audiência de 

conciliação, bem como pela própria contestação da parte requerida. Não é 

o presente caso de improcedência liminar do pedido. DAS QUESTÕES 

PRELIMINARES I - DA INCOMPETÊNCIA. Rejeito a preliminar de 

incompetência absoluta do juizado especial cível. Embora os juizados 

especiais não sejam competentes para processar e julgar conflitos 

envolvendo matéria probatória complexa, é admitida prova técnica informal 

(Enunciado 12 do FONAJE), tais como vistorias e inspeções. III - DO 

MÉRITO. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. O caso dos 

autos envolve matéria consumerista, a qual encontra respaldo nos artigos 

5º, inciso XXXII, da Constituição da República e 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Em âmbito infraconstitucional, cite-se o artigo 

1º da Lei 8.078/90, o qual menciona que o Código de Defesa do 

Consumidor – CDC é norma de ordem pública. Tal registro significa que o 

CDC se aplica nas relações de consumo inobstante a vontade das partes, 

em razão da indisponibilidade do direito fundamental em questão. Assim, 

ainda que se aplique o código citado, deve-se equilibrar a proteção que se 

dá ao consumidor com as regras processuais, em especial as de ordem 

probatória, previstas tanto no Código de Processo Civil (teoria estática do 

ônus probatório, artigo 333) quanto no próprio CDC (teoria dinâmica, artigo 

6º, inciso VIII). Portanto, para a solução do litígio, deve o autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e o réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo desse direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 

336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. De tal modo, a parte autora alega 

que há má prestação do serviço fornecido pela ré, devido a quedas 

constantes de energia elétrica que resultam no perdimento de alimentos 

perecíveis, porém, deixou de demonstrar que as quedas efetivamente 

resultaram em prejuízos para sua residência. Mesmo que se inverta o 

ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem 

uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como 

apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é 

prestado de forma contínua e regular. Ainda, conforme documento 

constante no corpo da peça contestatória, não há no sistema nenhuma 

reclamação da prestação do serviço por parte da autora, corroborado 

também, em depoimentos prestados na audiência de conciliação. Deste 

modo, entendo que, no caso em análise, a empresa reclamada não pode 

ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais 

quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que 

efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condena-la, estar-se-ia 

enriquecendo indevidamente a parte autora. Ora, não há que se falar em 

danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros 

aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, por essa razão torna-se 

impossível a condenação da promovida ao pagamento de indenização. 

Para que se possa falar em dano moral, portanto, é preciso que a pessoa 

seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu 

sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, 

tenha os seus sentimentos violados. Os simples aborrecimentos e 

chateações do dia-a-dia não podem ensejar indenização por danos 

morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores 

consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer 

aborrecimento ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma 

banalização deste instituto, que teria como resultado prático uma corrida 

desenfreada ao Poder Judiciário, impulsionada pela possibilidade de 

locupletamento à custa de aborrecimentos do cotidiano. Sendo assim, 

restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora. Ante o 

exposto, resolvo o mérito e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da ação, 

com fundamento no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo, com as 

devidas baixas. A publicação, o registro desta sentença e a posterior 

intimação das partes serão realizados pelo sistema do PJE. Submeto os 

autos a MM.ª Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Lucélia Cristina Oliveira Rondon Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Aroldo José 

Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 7637 Nr: 311-27.2005.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON FROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neiva Terezinha Gulart da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos n° 311-27.2005.811.0036 (7637)

Execução de Título Extrajudicial

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento nos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa, INTIME-SE a parte executada, por meio de seu (sua) 

advogado (a) constituído (a), para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTE-SE em relação aos cálculos da contadoria (fls. 234/235) e em 

relação ao petitório da parte exequente de fls. 236/239, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de preclusão do direito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 08/05/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81549 Nr: 203-89.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100
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 Código. 81549

 Vistos.

Tendo em vista o Ofício de nº 178/2018/MPE/PJ-I, em que o Promotor de 

Justiça informa que não estará na comarca nos dias 09, 10 e 11 de maio, 

em razão da convocação para participar do “II Encontro Nacional do 

Ministério Público do Tribunal do Júri”, redesigno a solenidade agendada 

neste processo para o dia 19 de julho de 2018, às 16h00min.

 Considerando o teor da cota ministerial de ref. 64, promova-se nova 

tentativa de intimação do denunciado no endereço constante na exordial.

CUMPRA-SE de acordo com as decisões já proferidas nos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

Itaúba/MT, 09 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44156 Nr: 1035-74.2007.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GESSICA LORCA 

STRAPAZZON - OAB:20249/O, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 

14.865

 Código. 44156

 Vistos.

Tendo em vista o Ofício de nº 178/2018/MPE/PJ-I, em que o Promotor de 

Justiça informa que não estará na comarca nos dias 09, 10 e 11 de maio, 

em razão da convocação para participar do “II Encontro Nacional do 

Ministério Público do Tribunal do Júri”, redesigno a solenidade agendada 

neste processo para o dia 26 de julho de 2018, às 10h30min.

 No mais, considerando o teor da certidão de fls. 160, DÊ-SE vista dos 

autos ao Ministério Público para apresentar o novo endereço do réu.

Aportando aos autos o endereço atualizado, INTIME-O acerca da 

solenidade.

CUMPRA-SE de acordo com as decisões já proferidas nos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

Itaúba/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45551 Nr: 184-64.2009.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DA ROSA THIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Moreira de Oliveria 

Silva - OAB:22577

 Processo nº: 2009/10

Código: 45551

Vistos.

Considerando que as diligências em busca do endereço da vítima restaram 

negativas e, no intuito de dar cumprimento à decisão exarada às fls. 103, 

NOMEIO o douto advogado Dr. Eduardo Moreira de Oliveira, a fim de que 

represente o réu Danilo da Rosa This.

 Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como informar o interesse na oitiva da vítima Gisele Vanessa This.

Após a manifestação, cumpra-se a derradeira decisão (fl.103).

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84187 Nr: 1358-30.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA GUEDES CARRARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, procedi ao agendamento da perícia 

médica para o dia 29 DE MAIO DE 2018, ÀS 15:30 HORAS, a ser realizada 

pelo médico perito ora nomeado, o Dr. Josefer M. N. Cadore, CRM/MT 

7029, nas dependências do Edifício do Fórum da Comarca de Itaúba/MT, 

sito à Av. Tancredo Neves, s/nº, Bairro: Centro, Cidade: Itaúba/MT, sendo 

que a parte pericianda deverá comparecer a referida perícia munido de 

laudos médicos e demais documentos que se fizerem necessários. Para 

constar, lavro a presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73865 Nr: 1238-89.2014.811.0096

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ, WMDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Código. 73865

 Vistos.

Tendo em vista o Ofício de nº 178/2018/MPE/PJ-I, em que o Promotor de 

Justiça informa que não estará na comarca nos dias 09, 10 e 11 de maio, 

em razão da convocação para participar do “II Encontro Nacional do 

Ministério Público do Tribunal do Júri”, redesigno a solenidade agendada 

neste processo para o dia 26 de julho de 2018, às 15h00min.

 Considerando a certidão negativa de ref. 90, DÊ-SE vista dos autos ao 

Ministério Público.

CUMPRA-SE de acordo com as decisões já proferidas nos autos.

EXPEÇA-SE o necessário.

Itaúba/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL nº 07/2018/ADM - PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO – 2018 - 

torna pública a Relação de Inscrições Deferidas para a Seleção de Estágio 

Curricular Remunerado desta Comarca, a seguir.

* O Edital n° 07/2018/ADM completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43407 Nr: 610-45.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE MANOEL FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ijair Antonio Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.
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Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 06 de novembro de 2018, 

às 15h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 05 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39568 Nr: 1347-82.2015.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Jaime Pereira Campos, Alci Vieira Campos, 

Ronaldo Luiz Vieira Campos, Rosimeire Campos Ribeiro, Jayme Pereira 

Campos Junior, Roberto Vieira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Barcelo Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência 

pleiteada pelo autor.Cite-se a parte requerida para que no prazo legal 

conteste o presente feito.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 07 de agosto de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48001 Nr: 444-76.2017.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA CANDIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Bradesco 

Financiamentos, em face de Antonia Candida da Silva, ambos qualificados.

A parte autora compareceu nos autos informando que não possui mais 

interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual pugnou pela 

extinção do feito (fls. 38).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os seus 

jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais. Caso não 

haja o pagamento das custas finais, proceda-se o registro das custas 

pendentes à margem da distribuição.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55503 Nr: 413-22.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURA CLAUDINE PEREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Bradesco 

Administradora de Consorcios Ltda, em face de Laura Claudine Pereira de 

Carvalho, ambos qualificados.

A parte autora compareceu nos autos informando que não possui mais 

interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual pugnou pela 

extinção do feito (fls. 66).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência para que surta os seus 

jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais. Caso não 

haja o pagamento das custas finais, proceda-se o registro das custas 

pendentes à margem da distribuição.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56836 Nr: 1032-49.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA ROCHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAS ALVES LARANJEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando o presente feito verifico que não foi atribuído o valor a causa, 

sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do proveito 

econômico buscado nos autos.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar o seguinte precedente da 

jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

Ademais, a parte autora não juntou aos autos, documento para a 

comprovação dos fatos alegados na petição, da propriedade dos bens 

móveis e imóveis mencionados na exordial.

Deste modo, nos termos do artigo 291, 292 e 321 todos do CPC, concedo 

ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias, para atribuir corretamente 

valor à causa; bem como para que junte aos autos documentos dos bens 

descritos na inicial, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47888 Nr: 377-14.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.
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 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 07 de agosto de 2018, às 

16h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 05 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46281 Nr: 2246-46.2016.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Canaverde Costa, Aparecida de Fatima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GERLACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SERGIO MARTINS 

RIBEIRO - OAB:14310

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 16 de outubro de 2018, às 

16h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 05 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52364 Nr: 2878-38.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilze Maria Manosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido 

que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC).Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

procurador (art. 334, §3º, CPC) da audiência de conciliação 

d e s i g n a d a . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Itiquira-MT, 07 de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55894 Nr: 614-14.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIRU INDUSTRIA DE BICICLETAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON LOURENÇO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANGELO DE ALMEIDA - 

OAB:309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55614 Nr: 455-71.2018.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEAGRO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coordenador do Posto Fiscal Benedito de 

Souza Corbelino "Dito Preto", ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ARAGÃO DOS SANTOS - 

OAB:346192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARAGÃO DOS 

SANTOS - OAB:346192

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

impetrante para CONCEDER a segurança pleiteada, tornando definitiva a 

liminar deferida.Em consequência, julgo extinto o processo com resolução 

de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil.Sem custas e despesas processuais, conforme isenção 

legal. Indevidos os honorários advocatícios, na esteira do artigo 25, da Lei 

nº. 12.016/09, bem como diante das Súmulas 512 e 105, respectivamente 

do STF e STJ.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade 

impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/09.Nos termos do § 1º 

artigo 14 da Lei nº 12.016/2009, encerrado o prazo recursal, remeta-se o 

presente ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, com 

as nossas homenagens.Após o retorno, não havendo novas diligências, 

independente de nova determinação, arquive-se, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38410 Nr: 813-41.2015.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMITA ITIMURA, TOMI NOZAWA ITIMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS BOSSA 

GRASSANO - OAB:21151

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de ref. 73, haja vista que a meu ver, se faz 

imprescindível neste momento uma perícia na matrícula e no imóvel em 

litigio, para verificar se de fato há duas matrículas sobrepostas ao mesmo 

imóvel, pois caso isto se confirme, irá surgir interesse de terceiros no 

feito, que poderão desde logo intervir neste e contribuir com este juízo na 

fixação dos pontos controvertidos.

Deste modo, cumpra-se decisão retro, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 07 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43280 Nr: 898-13.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uesley Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071

 Deste modo, determino a separação das guias provisórias e definitivas do 

reeducando, bem como suas retificações, nos termos expostos pelo 

Ministério Público em fls. 267/271.Tendo em vista a notícia de cometimento 

de falta grave por parte do reeducando, oficie-se a diretoria da Cadeia 

Pública local, requerendo informações acerca de eventual procedimento 

administrativo instaurado para apuração da falta em face do reeducando, 

haja vista que teria sido encontrado um buraco na cela em que este se 

encontrava.Caso ainda não tenha sido instaurado tal procedimento, 

determino que o Diretor daquele estabelecimento justifique o motivo pelo 

qual não fora instaurado ou o instaure no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, enviando a este juízo informações acerca do apurado.Ciência ao 

Ministério Público e a defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira-MT, 08 de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55222 Nr: 248-72.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITIPREV - Fundo Municipal de Previdencia 

Social dos Servidores do Municipio de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIS CASTILHO SOARES 

JUNIOR - OAB:16140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária.

Versando a causa sobre direitos que não admitem transação, nos termos 

do artigo 335, inciso III, do Código de Processo Civil, cite-se o requerido 

para, querendo, apresente contestação, podendo ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

Intime-se ainda, o requerido para que no prazo de 15 (quinze) dias junte 

aos autos cópia dos atos normativos que regulamentam a previdência 

social do município.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 08 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52450 Nr: 2939-93.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Rodrigues Gama

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDOMAR FURTADO DE 

LIMA - OAB:8219-B, Edilson Magro - OAB:7316-B/MS

 Vistos etc. Tendo em vista a ausência da testemunha, redesigno a 

audiência para o dia 02 de outubro de 2018, às 16h30min. Expeça-se 

mandado de condução coercitiva da testemunha para comparecer a 

audiência. Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 38699 Nr: 948-53.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, Juliano Martins da Costa 

Swaner, Nildo Marinho Ferreira, Anderson Rodrigues Vieira, Antonio Elias 

Neto, ANGELA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, Mário da Rocha 

Frade.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, ARISVANDER DE CARVALHO - OAB:4177

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a 

punibilidade de Ernani José Sander, Juliano Martins da Costa Swaner, 

Anderson Rodrigues Vieira, Antônio Elias Neto, Ângela Maria Rodrigues do 

Nascimento, Mario da Rocha Frande e Nildo Marinho Ferreira, qualificados 

nos autos, com fulcro no artigo 107, inciso V (primeira parte), ante a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.Certificado o 

trânsito em julgado, após o cumprimento das determinações e as 

comunicações de praxe, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 48031 Nr: 467-22.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Silva Oliveira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Pereira Campos Filho 

- OAB:12071/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 23 de outubro de 2018, às 

14h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 05 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49023 Nr: 1108-10.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Vicentina Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 16 de outubro de 2018, às 

14h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 05 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39849 Nr: 1476-87.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Dias Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Maissa Almeida de Jesus - 

OAB:15.713/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 06 de novembro de 2018, 

às 15h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 05 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39806 Nr: 1457-81.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jeronima Lins de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janice de Menezes Martins, Cleiva Menezes 

Martins, Luana Menezes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cairo Nunes de Almeida - 

OAB:13.203-MT, Olivia de Maattos Garcia - OAB:14.064-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejalma Ferreira dos Santos 

- OAB:12062/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 06 de novembro de 2018, 

às 16h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51470 Nr: 2384-76.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Nonato Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diogo Camatte Markus - 

OAB:MS/14.727

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 13 de novembro de 2018, 

às 15h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13124 Nr: 420-58.2011.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdE, MdI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS, EVSJ, AAdCF, JMdCS, ARV, AEN, VBdS, 

GIdS, CG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Joifer Alex Caraffini - 

OAB:13.909-B/MT, Robinson Castro Miranda - OAB:332.736/SP, 

Roque Pereira Neto - OAB:5613/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 06 de novembro de 2018, 

às 14h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 33028 Nr: 201-40.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Raisa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:MT0011148A

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 30 de outubro de 2018, às 

15h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 05 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 31190 Nr: 1030-89.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Gonçalves dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO FANHANI 

ALVES - OAB:17046/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 23 de outubro de 2018, às 

16h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 05 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42755 Nr: 339-36.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eufrásio Silva Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 16 de outubro de 2018, às 

16h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 05 de maio de 2018.
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Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 35809 Nr: 1834-86.2014.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 13 de novembro de 2018, 

às 14h45min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10520 Nr: 24-52.2009.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 06 de novembro de 2018, 

às 16h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50662 Nr: 1938-73.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayany Gabriely Santos da Silva, Valdivino 

Cosme Queiroz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 22 de maio de 2018, às 

17h00.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 24 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 30741 Nr: 581-34.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ondanir Bortolini, Fabiano Dalla Valle, Paulo 

Rocha dos Santos, Paulo Rocha dos Santos & Cia Ltda, Construtora 

Tripolo Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joifer Alex Caraffini - 

OAB:13.909-B/MT, Zaid Arbid - OAB:1822-A/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Fabiano Dalla 

Valle, devidamente qualificado nos autos em epígrafe.

Em síntese, alega que houve omissão na decisão de fls. 448/450, tendo 

em vista que este juízo ao afastar a preliminar de prescrição não 

solucionou a prejudicial no mérito, acolhendo ou afastando-a 

motivadamente.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Os presentes embargos merecem ser conhecidos, eis que preenchidos os 

pressupostos de admissibilidade. Porém, no mérito não assiste razão ao 

embargante.

 Os embargos declaratórios são cabíveis nos casos em que há 

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos da lei 

processual civil.

 In casu, inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou 

omissão na decisão de fls. 448/450, tendo em vista que ficou claro que a 

preliminar da prescrição fora afastada de forma fundamentada com fulcro 

no artigo 37, §5º da Constituição Federal, devendo continuar a demanda 

em razão do embargante ter causado prejuízo ao erário.

Diante do exposto, CONHEÇO os embargos, porém NEGO-LHES 

PROVIMENTO, razão pela qual mantenho a decisão atacada (fls. 448/450) 

pelos seus próprios fundamentos.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103 Nr: 260-24.1997.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcolino Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:5 (cinco) dias

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Marcolino Bittencourt, Cpf: 

40413926087, Rg: RG 1056777 SSp GO Filiação: Rivadia Bittencourt e 

Assunta Florio, data de nascimento: 19/08/1942, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor, Endereço: Av Noroeste, Nº 59, Bairro: Planalto, Cidade: Campo 

Grande-MS

Valor das Custas Processuais:R$ 352,10 (trezentos e cinquenta e dois 

reais e dez centavos)

Prazo para pagamento:05 (cinco) dias, contados da expiração do do 

presente Edital

Pagamento sob pena de:Implicará na restrição de vosso nome e CPF junto 

á dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º, da CNGC-TJMT.

Nome e cargo do digitador:Sônia Maria de Jesus - Gestora Administrativo 3 

- responsável pela Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da 

Comarca de Itiquira/MT.

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10472 Nr: 1303-10.2008.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Miguel dos Santo Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Publico Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:19.363

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 
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brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte interessada e eventual proprietário de boa 

fé para se manifestar, em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial constante 

nos autos e quanto ao interesse na restituição da arma de fogo 

apreendida, conforme determina o artigo 1.479 da CNGC.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Nos termos do artigo 25, da Lei 10.826/03, 

já que inexiste interesse da arma na persecução penal, haja vista que já 

foi realizado o laudo pericial.Determino a intimação, por meio de edital com 

prazo de 10 (dez) dias, da parte interessada e eventual proprietário de 

boa fé para se manifestar, em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e 

quanto ao interesse na restituição da arma de fogo, conforme determina o 

artigo 1.479 da CNGC.Decorrido o prazo sem manifestação, decreto desde 

já o perdimento da arma e munições, com encaminhamento ao Comando do 

Exército para destruição.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo o necessário.Às providências.De Pedra Preta-MT 

para Itiquira-MT, 16 de março de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Ottenio, digitei.

Itiquira, 17 de março de 2018

Fabiula Ribeiro de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 41934 Nr: 2322-07.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maissa Almeida de Jesus - 

OAB:15.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane Cristina Biancato - 

OAB:57280/PR

 Desta forma, considerando que o executado quedou-se inerte sem 

apresentar justificativa quanto ao atraso dos alimentos, restando, assim, 

preenchidos os requisitos constitucionais da voluntariedade e 

inescusabilidade do inadimplemento da obrigação alimentar, devendo, 

então, ser decretada a prisão civil do mesmo até que a cumpra. Posto 

isso, DECRETO a prisão civil do executado LAIRTO FELES SARETTA, pelo 

prazo de 03 (três) meses, caso não comprove o pagamento no ato da 

prisão, devendo o mesmo ser advertido de que, o cumprimento da pena 

não o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (§ 5º do 

artigo 528 do CPC).Para tanto, DETERMINO:I - REMETAM-SE os autos para 

atualização do débito, observando-se o que prescreve o art. 582, § 7º do 

CPC, qual seja, o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do 

processo”.II - EXPEÇA-SE mandado de prisão civil, devendo o executado 

ficar separado dos demais presos.III - ENCAMINHE-SE cópia do mandado 

de prisão civil à Polinter, Polícia Rodoviária Federal, Policial Rodoviária 

Estadual, bem como a Delegacia de Polícia Judiciária Civil e ao Comando da 

Polícia Militar da Comarca onde reside o executado, para que conste em 

seus cadastros a ordem coercitiva, a fim de efetivarem a prisão do 

executado.IV – EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.V – 

OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, inclua o nome do executado na lista de registros da SERASA e do 

SPC, arquivando-se os autos provisoriamente, pelo prazo de 01 (um) 

ano.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 021/2018

A Dr.ª Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito/Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Jauru/MT, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais,

considerando que o servidor Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário 

Substituto, estará afastado de sua função durante os períodos de 

21/05/2018 a 30/05/2018 e 04/06/2018 a 08/06/2018, em virtude de gozo 

de férias e folgas compensatórias.

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR a servidora Danielle De La Fuente Goltara Gil, Analista 

Judiciária, matrícula 32585, para exercer a função de Gestora Judiciária, 

durante os períodos de 21/05/2018 a 30/05/2018 e 04/06/2018 a 

08/06/2018.

Art. 2º Publique-se e remeta-se ao Departamento de Recursos Humanos.

 Jauru-MT, TIME \@ "d' de 'MMMM' de 'yyyy" 10 de maio de 2018.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº. 020/2018

A Dr.ª Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito/Diretora/Unidade 

Judiciária da Comarca de Jauru, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

Considerando, o disposto no art. 4º da Instrução Normativa nº 

1/2013-PRES, no que concerne a necessidade do serviço na unidade de 

destino.

RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR a servidora FRANCISCA EVANILDA DE ÁGUIDA, Analista 

Judiciária, matrícula 8750, na Secretaria da Vara Única da Comarca de 

Jauru.

 Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Jauru, 09 de maio de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito Diretor do Foro

PORTARIA Nº. 23/2018

A Dr.ª Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito/Diretora/Unidade 

Judiciária da Comarca de Jauru, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO as Portarias nº 51/2013, de 08/10/2013 e 18/2017, de 

04/04/2017, que regulamentam o usufruto de compensatórias para os 

servidores da Comarca de Jauru/MT;

 CONSIDERANDO ainda que, não há regulamentação nas referidas normas 

administrativas quanto à junção de compensatórias com a finalidade de 

aumentar o interstício de férias.

 RESOLVE:

Art. 1º - ESTABELECER que, os pedidos de usufruto de compensatória 

dos servidores da Comarca de Jauru/MT, com a finalidade de aumentar o 

interstício de férias, só poderão ocorrer em casos que o período de 

usufruto for igual ou inferior ao período de 20 dias.

Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor a partir desta data, mantendo-se 

incólumes as normas contidas nas Portarias n.ºs 51/2013 e 18/2017.

 Publique-se e cientifiquem-se os servidores.

Jauru, 10 de maio de 2018.

Angela Maria Janczeski Góes

Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47062 Nr: 322-66.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO FERREIRA DE CAMPOS 

FILHO - OAB:167058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:
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1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 10 de maio de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47174 Nr: 373-77.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RUBENS ALMEIDA, Claudio do Prado 

Taveira, Luiza Alves Taveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 10 de maio de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30509 Nr: 329-68.2012.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:OAB/MT 9.992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e nos termos da fundamentação supra, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Com supedâneo no princípio 

da causalidade, condeno o espólio da parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, cuja 

exigibilidade ficará suspensa até que cesse a situação de hipossuficiência 

no período de cinco anos (artigo 98, §3º, do CPC).Certificado o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 09 de maio de 2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31035 Nr: 895-17.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M-S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONORIO DE 

CASTRO - OAB:3541/B, Carlos Honório de Castro - OAB:OAB/MT 

3.541-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte executada intimada, através de seu patrono, a fim de que 

informe nos autos os dados bancários necessários à Expedição de Alvará 

de Liberação dos valores constritos.

Jauru, 9 de maio de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32367 Nr: 1233-54.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Paula Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Conrado Agostini Machado - 

OAB:16637-O, Ronaldo Nogueira Machado - OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 Tendo em vista o teor dos documentos acostado às fls. 166/179 

noticiando o óbito da requerente, torna-se necessária a regularização da 

representação processual, nos termos do artigo 110 do Código de 

Processo Civil.

Sendo assim, DETERMINO a SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 90 

(noventa) dias, “ex vi” do art. 313, inciso I, § 1º, do Código de Processo 

Civil.

INTIME-SE o advogado da parte autora, via DJE, para ciência da presente 

decisão, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

cópia da certidão de óbito e requeira a habilitação dos sucessores da 

requerente, se for o caso, consoante redação do art. 688, inciso II, do 

CPC.

 Requerida a habilitação, CITE-SE o INSS, nos termos do art. 690, do CPC.

Com a inércia da parte requerente ou com a resposta da Autarquia 

requerida, volvam-me os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15126 Nr: 940-55.2011.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenal Ferreira Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.Desde 

já, defiro eventual pedido de desentranhamento dos documentos originais 

que instruíram a ação, mediante substituição por cópia reprográfica, 

ocorrência que deverá ser certificada nos autos.Condeno a parte autora 
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ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código 

de Processo Civil. Entretanto, considerando que o autor é beneficiário da 

assistência judiciária, suspendo a exigibilidade pelo período de 5(cinco) 

anos, esclarecendo que, se em tal período sobrevier condição financeira 

que lhe permita arcar com o referido pagamento, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, será obrigado a fazê-lo.Por corolário, REVOGO a 

tutela antecipada anteriormente concedida.Certificado o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Prescindível o Registro no caso 

– CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 09 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30313 Nr: 126-09.2012.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Daniel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA RITA DE QUEIROZ 

MAMEDES - OAB:MT 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:4243

 (...) DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados na petição de fls. 

592/593 dos autos, para o fim de:a) DETERMINAR a expedição de ofício 

direcionado à Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de aditar a missiva 

já encaminhada para constar o endereço profissional das testemunhas, 

qual seja: Clínica Aires, localizada na Avenida Miguel Sutil, n.º 6274, Sl 5/6, 

Bairro Consil, Cuiabá/MT, telefone: (65) 3642-4000;b) INDEFERIR o pedido 

de realização do interrogatório do acusado como último ato da instrução, 

ou seja, após a devolução da missiva para oitiva de testemunhas de 

defesa;c) INDEFERIR o pedido de interrogatório do denunciado por carta 

precatória;d) REDESIGNAR a audiência com a finalidade de realizar o 

interrogatório do acusado para o dia 24 de julho de 2018, às 

13h30min.INTIMEM-SE a defesa técnica, via DJE, e o acusado mediante 

expedição de carta precatória, para que fiquem cientes da presente 

decisão, sobretudo, expedição de carta precatória e designação de 

solenidade para interrogatório.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 08 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14143 Nr: 1155-65.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Baltazar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de fls. 29, após 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33444 Nr: 726-59.2014.811.0047

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waltencir de Sousa Lima, Waldir de Souza Lima, Walmir 

de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Waldir de Souza Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, apesar de 

devidamente intimado (fl. 90), o patrono da parte autora não promoveu os 

atos e diligências que lhes incumbiam (fls. 91).

Assim, por força do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE 

o inventariante, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie o regular andamento do feito, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

 Transcorrido o prazo acima, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberação.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32473 Nr: 1346-08.2013.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Mitie Imada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Jauru

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evan Correa da Costa - 

OAB:OAB/MT 8202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leôncio Pinheiro da Silva 

Neto - OAB:14377/O

 Vistos.

Considerando que a correspondência que visava a intimação da perita 

nomeada às fls. 130 dos autos, aportou aos autos com a seguinte 

informação “Mudou-se” (fls. 132 v° e 134v°), DESTITUO/SUBSTITUO-A do 

encargo atribuído nestes autos, e consequentemente, para a realização 

da pericia médica, NOMEIO o Dr. JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, 

médico, inscrito no CRM/MT nº 1580, com endereço profissional à Rua 

Coronel José Dulce, nº 109, Centro, Cáceres/MT, telefone (65) 3223-2405 

(email: medicinacaceres@hotmail.com), quem, para o desempenho de sua 

função, poderá valer de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como 

instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou 

outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 473, § 3º, do CPC.

No mais, mantenho incólumes as demais determinações constantes da 

decisão de fls. 130.

INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados, via DJE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33581 Nr: 844-35.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilermano Silva, Anita Rezende Botelho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alexandrino dos Santos, Maria Pereira 

Paixão dos Santos, Antônio Pereira da Paixão, MARIA JOSE GASPARETO 

DA PAIXÃO, Madalena Pereira da Paixão, Espolio gabriel Paulo da Paixão, 

Mariana Paixão de Souza, Ataide Pereira da Paixão, Rosana Gaspareto da 

Paixão Falci, Valmir Gaspareto da Paixão, Rosangela Gaspareto Miagute, 

Ana Paula Gaspareto da Paixão, Aparecido Pereira da Paixão, Adinaldo 

Pereira da Paixão, Ana Pereira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilenny Nunes da Silva - 

OAB:14.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista a informação de que a conciliadora credenciada 

para atuar no CEJUSC não obteve sucesso no agendamento da audiência 

de conciliação no sistema informatizado apolo, em observância ao 

princípio da promoção pelo Estado da solução por autocomposição, 

insculpido no art. 3º, § 2º, do CPC, DESIGNO audiência de tentativa de 

conciliação/mediação para o dia 04 de junho de 2018, às 14h00.INTIME-SE 

a parte autora e CITE-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de 

advogado, informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).Para que a audiência de conciliação 
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ou mediação não seja realizada, ambas as partes deverão manifestar, 

expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, CPC).Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores 

com poderes específicos para transigir (art. 334, § 10, CPC). Não havendo 

conciliação, o requerido deverá apresentar contestação no prazo de 15 

(quinze dias úteis) a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 

335, inciso I, CPC), consignando-se que, o não oferecimento de 

contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC). Decorrido 

o prazo para contestação e devidamente certificado, INTIME-SE a parte 

autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente a este Juízo 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT 03 de maio 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 3973 Nr: 101-74.2004.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Rosa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o acórdão recorrido coincide com a orientação do 

Supremo Tribunal Federal (RE 870947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 

20/9/2017, repercussão geral, Info 878), INTIME-SE as partes, para no 

prazo de 15 (quinze dias), requererem o que de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 02 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13075 Nr: 77-36.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Felix Neto, Jose Júnior de Freitas, Josina Felix de 

Freitas, Joelma Félix de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE as partes para providenciarem/fornecerem os dados 

necessários ao preenchimento das RPVs, observando-se o teor da 

certidão de fls. 198.

Apresentadas as informações suso mencionadas, EXPEÇA-SE nova 

requisição de pequeno valor - RPV - ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região, observando-se as diretrizes dispostas Resolução Presi 32 do 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que instituiu o sistema eletrônico 

de requisições de pagamento – e-PrecWeb como meio oficial e exclusivo 

para emissão de ofícios requisitórios (precatórios e RPVs) de quantia 

certa a que for condenada a Fazenda Pública.

Com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª Região, 

DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente, para que requeira o que entender 

de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 02 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13880 Nr: 891-48.2010.811.0047

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Marques de Aquino, Senair Gonçalves da Silva, 

Valdiceia Moreira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S.A., Centro-Oeste 

Emprestimos Consignados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Khristian Santana Ramos - 

OAB:10318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUBER ALIONI DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:18714/GO, CRISTOVAM NUNES BRANDÃO JUNIOR - 

OAB:OAB/GO 9.963, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:11065/A

 Vistos.

Tendo em vista que foi decretada a falência da empresa executada pelo 

juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de 

São Paulo/SP, através do processo de n° 1071548-40.2015.8.26.0100, 

DEFIRO o pedido de fls. 531, para tanto, determino que a Secretaria 

EXPEÇA CERTIDÃO DE CRÉDITO do valor atualizado da dívida, em favor da 

parte exequente. Advirto que a referida certidão deverá ser instruída com 

cópia da sentença, do acordão, da certidão do trânsito em julgado e da 

presente decisão.

Após, INTIME-SE as exequentes para retirarem a referida certidão em 

cartório, no prazo de 10 (dez) dias, e proceder com a habilitação de 

crédito nos autos da recuperação judicial, bem como, para requerer o que 

entender de direito, em igual prazo, sob pena de retorno dos autos 

arquivo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 02 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32899 Nr: 232-97.2014.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSA, JSCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLdCdSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATYA REGINA NOVAK DE 

MOURA - OAB:15989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner Da Silva Botof - 

OAB:12.903, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB-MT 8.184-A

 Vistos.

Considerando que perito nomeado às fls. 221 dos autos, informou estar 

impedido de realizar a pericia, por questões de foro íntimo, 

DESTITUO/SUBSTITUO-O do encargo atribuído nestes autos, e 

consequentemente, para a realização da pericia médica, NOMEIO o Dr. 

JOSÉ DÁRCIO DE ANDRADE RUDNER, médico, inscrito no CRM/MT nº 

1580, com endereço profissional à Rua Coronel José Dulce, nº 109, 

C e n t r o ,  C á c e r e s / M T ,  t e l e f o n e  ( 6 5 )  3 2 2 3 - 2 4 0 5  ( e m a i l : 

medicinacaceres@hotmail.com), quem, para o desempenho de sua 

função, poderá valer de todos os meios necessários, ouvindo 

testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam 

em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como 

instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou 

outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. – 

CPC, art. 473, § 3º, do CPC.

No mais, mantenho incólumes as demais determinações constantes da 

decisão de fls. 213/214 dos autos, exceto no que se refere a 

determinação de que o honorários periciais serão arcados pelo Estado de 

Mato Grosso, já que em consulta ao Sistema SisconDJ (Conta Única) 

constatei que os honorários no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) já foram 

adimplidos pela parte requerida.

INTIMEM-SE as partes, através de seus advogados, via DJE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Jauru/MT, 07 de maio de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 5725 Nr: 548-88.2006.811.0048

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO LOPES DE CARVALHO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:1377-RO, MILLA MUNIQUE RODRIGUES - OAB:21915-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, Kerolayne Lorrayne Castaldeli 

Gualberto - OAB:19873/O MT

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR a parte autora para 

infomar quanto a quitação integral do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 544 Nr: 14-28.1998.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, NINO DI LORETO, 

EVALDO ZANGRANDO PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA. - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT- 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112, FRANCISCO DE CARVALHO - OAB:1792-A

 INTIMAÇÃO para que proceda à devolução dos autos acima 

mencionados, que se encontram em carga, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, conforme determina o item 2.10.1 da CNGC, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 21861 Nr: 1021-64.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO ALVES COTRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12.466/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR as partes acerca do 

retorno dos autos à Primeira Instância, ocasião em que poderão requerer o 

que entender oportuno.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33496 Nr: 1915-98.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA BORGES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, abro 

vista dos autos à parte autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal, ante o trânsito em julgado da r. sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 43488 Nr: 1036-23.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  R e p r e s e n t a ç ã o  C r i m i n a l - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA DE JUSCIMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BATISTA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656

 ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, e nos termos dos 

artigos 311 e seguintes do CPP, bem como, com arrimo no artigo 316 do 

Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

realizado pelo réu LUIZ BATISTA DO AMARAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43433 Nr: 1015-47.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA GANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43436 Nr: 1018-02.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA FRIZZEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43399 Nr: 985-12.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANETE DOMINGOS DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 
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de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43438 Nr: 1020-69.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA REGINA FERREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43432 Nr: 1014-62.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA ROSÁLIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43396 Nr: 982-57.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREIRY APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43429 Nr: 1012-92.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43424 Nr: 1007-70.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDELBRANDO GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 
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responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43437 Nr: 1019-84.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELEIDE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41320 Nr: 160-68.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS HEINTZE, JOÃO BATISTA 

DOS SANTOS HEINTZE, ESPÓLIO DE NILTON ANTÔNIO HEINTZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA FRANCISCA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14.548, FABIO DIAS FERREIRA - OAB:14548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido retro para que seja realizada a citação da requerida 

através de AR, no endereço indicado na Ref: 19.

2. Ademais, vislumbro a possibilidade de resolução da demanda pelas 

próprias partes, bem como, dado a obrigação do magistrado em promover 

os meios necessários para que as partes cheguem a um acordo (STJ – 

Resp. nº 242.322-SP), entendo necessária a designação de audiência de 

conciliação no presente caso.

Segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos de solução dos 

conflitos é uma linha bem definida entre as ondas renovatórias do 

processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está incluída, pela 

própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” (Instituições de 

Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

3. Pelo exposto, designo audiência de conciliação para o dia 18/07/2018, 

às 14h30min (horário oficial de Cuiabá-MT), a qual será realizada pela 

Conciliadora com atribuição nesta Comarca, conforme Provimento nº. 

15/2016-CM. Assim, proceda-se o(a) Sr(a). Gestor(a) com o necessário.

4. Intime(m)-se a(s) partes() e respectivos(as) Advogados(as), para que 

compareça(m) a oralidade supra designada.

Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43435 Nr: 1017-17.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCILENE DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43397 Nr: 983-42.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA GOMES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43427 Nr: 1010-25.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAKELINE FERREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 
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de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43434 Nr: 1016-32.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANO BAPTISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43430 Nr: 1013-77.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BERNARDO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43404 Nr: 989-49.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA RODRIGUES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43405 Nr: 990-34.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ausente, na petição inicial, documentos essenciais para a comprovação 

do alegado na exordial, desatendendo o que determina o inciso II do art. 

319 do NCPC.

2. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, juntando aos autos o termo de declaração de 

hipossuficiência devidamente preenchido, sob pena de indeferimento da 

inicial.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira – MT, 27 de abril de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43428 Nr: 1011-10.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA PAULA FERREIRA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 905 de 1154



ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43425 Nr: 1008-55.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRISÂNGELA MÁRCIA DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

artigo 319, do novo Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses 

do artigo 321 do mesmo diploma legal.

2. De início, CONCEDO a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, nos 

termos do §1º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

3. Outrossim, desde já, indefiro o pedido liminar veiculado, ante a ausência 

de prova pré-constituída do alegado, eis que tratam de provas unilaterais, 

o que restará comprovado com a angularização processual.

4. Cite-se o(a) requerido(a), na forma postulada, para, querendo, 

responder a ação, no prazo legal, consignando-se no referido mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela autora.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36260 Nr: 1264-32.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Prossiga no cumprimento da sentença proferida em Ref: 10.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38934 Nr: 2550-45.2017.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRLEY DA SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora apesar de devidamente intimada para cumprir o 

determinado na Ref: 19, quedou-se inerte, abandonando a presente ação 

(Ref: 21).

2. DISPOSITIVO

2.1. Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, e § 1º, in 

fine, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito.

2.2. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, sem honorários advocatícios.

2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

2.4. Autorizo, desde já, o desentranhamento de documentos, devendo 

permanecer cópia nos autos.

2.5. P.R.I.C.

Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38294 Nr: 2214-41.2017.811.0048

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro a emenda retro, motivo pelo qual, recebo a inicial, eis que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do novo Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal.

 2. Com efeito, segundo Dinamarco, “a valorização dos meios alternativos 

de solução dos conflitos é uma linha bem definida entre as ondas 

renovatórias do processo civil moderno e hoje a tentativa de conciliar está 

incluída, pela própria Reforma, entre os deveres fundamentais do juiz” 

(Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros, Vol. III, 2001, p. 635).

3. Assim, dado a possibilidade de resolução da lide pelas próprias partes, 

designo audiência de conciliação para o dia 18/07/2018, às 13h (horário 

oficial de Cuiabá-MT), nos termos do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, a qual será realizada pela Conciliadora com atribuição nesta 

Comarca, conforme Provimento n. 15/2016-CM. Assim, proceda o(a) Sr(a). 

Gestor(a) com o necessário.

4. Cite-se a parte requerida e intime-se ela e a parte autora a fim de 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) Advogados(as). 

Em não havendo acordo, o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de audiência de conciliação, nos termos do 

artigo 335 do Código de Processo Civil.

5. Intime-se a parte autora por meio de seu Advogado.

6. A gratuidade da justiça pleiteada pela autora foi deferida através do 

agravo instrumento nº. 1011853-16.2017.8.11.0000.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se o 

caso. Prazo: 20 (vinte) dias.

7. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 05 de fevereiro de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38074 Nr: 2102-72.2017.811.0048

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDSC, CDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA FREITAS CARVALHO 

VIANA - OAB:GO/30697, JULIANA LOPES SODRE - OAB:44775, 

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA PALU SASSAKI - 

OAB:16898, KATIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:13451, Renata 

Moreira de Almeida Vieira Neto Debesa - OAB:11674/B

 Vistos.

1. Indefiro o pedido contido no petitório acostado na Ref: 61. Assim sendo, 

expeça-se o necessário para a realização da audiência de instrução e 

julgamento já designada nos autos.

2. . Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 26212 Nr: 212-69.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIRE THEREZINHA DALL'OGLIO, DEISI 

KARIN DALL'OGLIO MASCARELLO, EDUARDO EXPEDITO DALL'OGLIO, 

SANDRA MARINA PORTUGAL CASEIRO RIBEIRO PRATA DALL'OGLIO, 

LUIS ANTONIO DE CARVALHO WHITAKER, ANDREA BEATRIZ 

DALL'OGLIO WHITAKER, ISABELLA DALL'OGLIO MASCARELLO, 

FERNANDA DALL'OGLIO MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.659-B, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3569

 C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

23.395,45 (vinte e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e 

cinco centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de 

referência 69. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

11.872,06 (onze mil oitocentos e setenta e dois reais e seis centavos), 

para recolhimento da guia de custas judiciais e R$ 11.523,39 (onze mil, 

quinhentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos), para fins de guia 

de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Jusciameira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio da Silva – Gestor da Central 

de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30258 Nr: 444-47.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARICELE DE OLIVEIRA DOS REIS, ANNIELLY DOS REIS 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:7129-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, FABIO RIVELLI. - OAB:297608-SP

 ESTADO DE MATO GROSSO

P O D E R J U D I C I Á R I O

COMARCA DE JUSCIMEIRA

C E R T I D Ã O

 Certifico que nos termos do artigo 7º, do provimento nº 12/2017-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

571,69 (Quinhentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de Referências 80. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas 

judiciais e R$ 158,29 (Cento e cinquenta e oito reais e vinte e nove 

centavos), para fins de guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 13 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Jusciameira-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Carlos Antônio – Gestor da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24849 Nr: 817-49.2014.811.0048

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

BENEDITO CORSINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL CARVALHO MARIANO - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:29161, KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - 

OAB:19873/O

 Vistos.

1. Diante do pedido contido no petitório de Ref: 38 e em conformidade com 

cota ministerial de Ref: 49, encaminhem-se os documentos necessários 

para o e-mail da Secretária do Estado de Saúde indicado na Ref: 49, para 

que sejam tomadas todas as medidas cabíveis para o cumprimento da 

decisão proferida na Ref: 25.

2. Ademais, em observância aos princípios da economia processual e da 

razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, 

sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com 

alusão ao julgamento antecipado de lide.

3. Após decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 22 de novembro de 2017.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73684 Nr: 1590-03.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR GOMES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Almeida Ferraciolli - 

OAB:MT/18563

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Visto em correição.

Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva e concessão 

da liberdade provisória, verifico que o denunciado foi preso em flagrante 

na data de 24 de setembro de 2017, prisão esta convertida em preventiva 

em 26 do mesmo mês, na ocasião o fundamento foi o da gravidade em 

concreto do crime, uma vez que o denunciado desferiu 08 golpes na 

cabeça da vítima com um martelo, e o da reiteração criminosa, tendo em 

vista que ele já respondeu e responde por outros fatos delituosos (furto, 

furto qualificado, posse de drogas, desacato, roubo e violência doméstica 

e familiar contra a mulher), além de ter sido condenado, portanto 

reincidente. Desta forma, verifico que os motivos da decretação da 

preventiva ainda estão presentes no caso, motivo pelo qual, INDEFIRO o 

pedido, uma vez que, se solto, o denunciado poderá reiterar na prática 

delituosa com violência e grave ameaça à pessoa. A instrução processual 

ainda não se encerrou, porém o processo já está em estágio avançado, 

faltando a oitiva de uma testemunha e o julgamento em plenário do Júri, 

isso há apenas 07 meses do oferecimento da denúncia, portanto não tem 

como se falar em excesso de prazo na prisão preventiva.

Defiro o pedido de desistência da oitiva das testemunhas Jean Carlos 

Rodrigues e Everton Pereira de Silva.

Redesigno a solenidade para a data de 22/06 às 17h.

Vistas ao MP para apresentar o endereço atualizado da testemunha 

Rosimeire do Nascimento Miranda em tempo hábil para a sua intimação 
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para a audiência designada acima.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 14h40min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 08 de maio de 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74448 Nr: 2022-22.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMdS, RADS, KYDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562/O, REGINALDO ALVES - OAB:15508-O/MT

 Vistos em correição.

 Trata-se de Recurso em Sentido Estrito apresentado pelo Ministério 

Público às fls. 165 em face da decisão exarada às fls. 162, que deferiu a 

solicitação da defesa (fl. 156) para juntada aos autos da gravação do 

circuito interno do fórum, do dia da audiência de instrução criminal ( 

10/04/2018) para averiguar se houve transgressão a incomunicabilidade 

das testemunhas arroladas.

 Após minucioso exame dos argumentos trazidos pela defesa, bem como 

da cota do representante do Ministério Público, entendo que o decisum de 

fls. 162, não deve ser modificado, motivo pelo qual mantenho, in totum, a 

decisão ora guerreada, acreditando que os fundamentos ali articulados 

bem resistem às razões ventiladas na peça recursal, não proferindo assim 

juízo de retratação.

 Agrega-se por oportuno, que a decisão não teve o condão de delongar 

ou retardar o deslinde processual, tão somente, veio a resguardar 

legalidade e imparcialidade da colheita de provas.

 Porquanto, oferecidas às respectivas contrarrazões (fls. 171/178), 

tempestivamente (fl.183), não havendo juízo de retratação e, sendo o 

processo de réu preso DETERMINO o envio do presente recurso em autos 

apartados, instruindo-o, a secretaria, com o necessário e, REMETENDO-O 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para os devidos 

fins e consignadas as nossas homenagens.

 Em tempo, cumpra-se a determinação à fl. 145 (intimação para 

oferecimento de memoriais).

CUMPRA-SE.

 Marcelândia, 08 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72945 Nr: 1207-25.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PADOVANI & CIA LTDA, CELSO PADOVANI & 

CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA ALVES ARRUDA CIONI, 

PEDRO ARRUDA CIONI, VANDERLEI JOSE CIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL BULGARELLI GRELAK - 

OAB:22540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. FIEL PAVONI - 

OAB:6.525/MT

 Vistos em correição.

Considerando que os executados embora não tenham sido citados (fls. 

82), ficaram cientes da presente demanda, tanto que contestaram o 

arresto deferido nos autos (fls. 89 e seguintes), motivo pelo qual, entendo 

suprida a citação.

Como até o presente momento os executados não cumpriram a obrigação 

contratual, consistente na entrega de 15.373,78 sacas de soja, 

permaneceram inertes, CONVERTO a Ação de Execução de Entrega de 

Coisa Incerta para Ação de Execução por Quantia Certa, nos termos do 

artigo 809, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil, conforme solicitada pela 

parte exequente e DETERMINO o prosseguimento do feito.

Ademais, INTIME-SE o exequente para no prazo legal, manifestar sobre o 

bem oferecido à penhora pelos executados à fl. 210.

Após, CITEM-SE os executados para, no prazo de três (03) dias, 

efetuarem o pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e 

honorários advocatícios (artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de 

conversão do arresto em penhora.

FIXO os honorários advocatícios em de 10% do valor da causa, in verbis 

artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral pagamento da dívida, no 

prazo de três dias, a verba honorária ora fixada será reduzida pela 

metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015).

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 09 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67145 Nr: 1232-09.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:SP 147.386, Rafael Antonio da Silva - OAB:SP 244.223

 Vistos em correição.

Inicialmente, antes de designar a audiência de instrução, cumpre ao Juízo 

manifestar-se quanto aos pedidos de produção de provas formulado pelas 

partes.

No presente caso, intimadas as partas acerca do interesse na produção 

probatória, apenas o requerido/banco manifestou-se, postulando a 

realização de perícia papiloscópica.

Da prova postulada, defiro a realização da perícia, a qual deverá ser 

realizada pela perita indicada por este juízo, ficando o ônus da pericia por 

conta do requerido/solicitante.

 Oficie-se à Politec da Cidade de Sinop/MT, na pessoa da Sra. Nayane 

Barbosa Lanzieri, para que informe o valor da perícia pleiteada, a conta 

onde poderá ser efetuado o depósito e os documentos necessários (se 

original ou cópia). Em seguida, com a resposta da perita, intime-se o 

requerido para depositar o valor da perícia, no prazo de 05 dias. Logo 

após, expeça-se ofício à Politec, em nome da perita, a fim de que realize a 

perícia no prazo de 10 dias.

 Ademais, oficie-se o Banco do Bradesco S/A (agência 1289), para que 

confirme o deposito realizado no dia 17/08/2011, no valor de R$ 2.002,32 

(dois mil e dois reais e trinta e dois centavos), depositado na conta 

corrente n° 105538, de titularidade da autora.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 09 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70535 Nr: 1519-35.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SILVA JUSTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE o Embargado para que no prazo legal, manifeste-se quanto aos 

embargos de declaração interposto às fls. 74/79.

Decorrido o prazo acima sem manifestação, certifique-se.

Após, volte concluso.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 09 de maio de 2018.
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 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73512 Nr: 1513-91.2017.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENILDA DE FATIMA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68545 Nr: 531-14.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRISSA MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRISSA MADEIRAS LTDA - ME, CNPJ: 

00356933000116, Inscrição Estadual: 13.159.879-1. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.Data de Distribuição da 

Ação: 25/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ADRISSA 

MADEIRAS LTDA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA N°20155311, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20155311/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 22/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 171.339,60

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65214 Nr: 375-60.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAHLIN SANTANA SANTOS, THALES VITOR 

SANTANA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Visto etc.

Redesigno a solenidade para a data de 30/08/2018 às 15h.

 Saem as testemunhas Fernanda Gonçalves Pinheiro e Adenilson Marques 

da Silveira intimadas da nova data. Intime-se o denunciado para 

cientificá-lo da data designada.

 Expeça-se carta precatória para o interrogatório do acusado no Juízo 

Deprecado.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 08 de maio de 2017.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75190 Nr: 487-24.2018.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APRN, GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, HOMOLOGO O DIVÓRCIO CONSENSUAL de Alcindo 

Pinto Rodrigues Neto e Gisele Martins, julgo extinto, com resolução de 

mérito, nos termos art. 487, III, b, e, por conseguinte, declaro cessados 

todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial 

de bens.Não houve mudança quanto ao nome da cônjuge varoa.Quanto à 

guarda, visitas e alimentos, HOMOLOGO por sentença, com fundamento 

no artigo 487, III, alínea “b” do CPC, nos termos do pedido inicial.Em tempo, 

DEFIRO a benesse da gratuidade processual, consubstanciado na 

declaração de hipossuficiência anexa à fl. 12.CIÊNCIA ao Ministério 

Público. Decorrido trânsito em julgado, certifique-se. Após, expeça-se 

Mandado de Averbação ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das 

Pessoas Naturais desta Comarca de Marcelândia/MT para que proceda às 

averbações e retificação necessárias.Publique-se. Registre-se. 

I n t i m e m - s e . C u m p r i d a s  a s  f o r m a l i d a d e s  l e g a i s , 

arquivem-se.Marcelândia/MT, 08 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48972 Nr: 797-11.2010.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAN ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTÔNIO - 

OAB:12.613/B

 Vistos em correição.

 Tendo em vista o descumprimento das condições impostas ao 

denunciado, quanto à suspensão condicional do processo, o Ministério 

Público pugna pela revogação do benefício e o prosseguimento do feito 

(fl.103).

 Destarte, designo audiência de instrução para data 18 de junho de 2018, 

às 16:30 horas. Intimem-se as testemunhas arroladas na denúncia (fls. 

05), as quais também foram arroladas pela defesa à fl. 55.

 INTIMEM-SE. Sendo necessário, com a maior brevidade, expeça-se as 

cartas precatórias respectivas.

 Ciência ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia, 08 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68220 Nr: 352-80.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÍOBJ, MARISTELA BITENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JOPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Verifica-se nos autos, que o executado FERNANDO 

JOPE citado (fl.62) para pagar parcelas alimentares em atraso, bem como 

as que vencerem no curso do processo, sob pena de decretar-lhe a 
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prisão, apresentou justificativa às fls.64/85 através de notas fiscais de 

pagamento de boletos e de extratos bancários. Intimada a se manifestar, a 

exequente às fls.86 impugnou os documentos apresentados, informando 

que não houve acordo para que o executado fizesse ou não pagamento 

de boletos, pois a execução pauta-se ao pagamento em dinheiro de 

alimentos.(...)Em tempo, quanto aos requerimentos formulados pela 

exequente à fls.60/61 e 49, no primeiro pedido, postergo a realização de 

penhora on line em razão de pedido atual de prisão civil pela ausência de 

pagamento. Em relação ao requerimento de envio de ofício ao empregador 

do executado, para seja informado o valor de salário recebido por este no 

ano de 2016, entendo que tal pedido não é plausível e prescindível ao 

objeto dos autos, razão pela qual, indefiro por ora, eis que trata-se de 

execução de valores já especificados, não sendo o caso de 

arbitramento.Porquanto, no que se refere ao pedido à fl. 49, item 04, alínea 

c, para envio de oficio ao empregador para procedimento de desconto em 

folha, entendo ser razoável e devido, razão pela qual, defiro tal 

requerimento e, determino o envio de oficio ao empregador indicado à 

fl.49, para que, estando o executado empregado, sejam descontados os 

valores correspondentes a 40% (quarenta) do salário mínimo vigente, 

iniciando os descontos IMEDIANTAMENTE após o recebimento do 

respectivo oficio e depositado na conta bancária da autora indicada nos 

autos.iIntimem-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Marcelândia/MT, 08 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69114 Nr: 759-86.2016.811.0109

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE DOS SANTOS TORCATTI, PMTM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FERNANDES MARQUES, JONAS 

MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Consubstanciado a manifestação à fl. 55, DEFIRO o requerimento no que 

tange a fixação de honorários e a expedição de certidão.

Destarte, em razão da nomeação do advogado dativo à fl.09 e sua 

atuação no presente processo, arbitro seus honorários no importe de 08 

URH.

Porquanto, à secretaria para que expeça a respectiva certidão.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cumprida a determinação acima, em razão do trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos.

Marcelândia/MT, 08 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73403 Nr: 1458-43.2017.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI JOSE CIONI, MARIA HELENA ALVES 

ARRUDA CIONI, PEDRO ARRUDA CIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PADOVANI & CIA LTDA, CELSO 

PADOVANI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN F. FIEL PAVONI - 

OAB:6.525/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o embargado para manifestar no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, com as respostas, vista aos embargantes para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após, voltem os autos conclusos.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 09 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 50022 Nr: 559-55.2011.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS KLEGIN, OSMAR MARCULINO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando o valor irrisório, determino o seu desbloqueio.

BacenJud infrutífero. Intime-se o exequente para se manifestar no prazo 

de 10 dias, sob pena de extinção da execução.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 09 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45427 Nr: 1182-27.2008.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMBRÓSIO BORIN, PEDRO BORIN, FORTUNATO BORIN 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelmir Antonio Guarnieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter Vicente Leon - 

OAB:MT - 4.l46-A

 Vistos em correição.

Defiro o pedido formulado à fl. 58/59, nos termos do art. 517 do Código de 

Processo Civil, bem como, determino a inclusão do nome dos executados 

junto ao cadastro de inadimplentes (SPC e Serasa), conforme prevê o 

artigo 782, § 3º do Código de Processo Civil.

Para tanto, expeça-se a certidão requerida e, intime-se o Exequente.

Após, certifique-se e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas 

de praxe.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 09 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 37652 Nr: 1666-13.2006.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE TACIANE PRANGE, HENRIQUE ALISSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL BIAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls.160 dos autos, no que tange ao cumprimento de 

sentença.

Destarte, verifica-se que o requerido citado via edital manteve-se inerte, 

razão pela qual, foi nomeado curador especial para representá-lo. 

Todavia, entendo que se faz necessária citação para cumprimento 

voluntário dos termos da sentença.

 Por quanto, diante da impossibilidade de citação pessoal do requerido, 

cite-o novamente via edital, desta vez para cumprimento voluntario da 

sentença.

Exaurido o prazo editalício, volte concluso para decisão quanto ao pedido 

de penhora.

 CUMPRA-SE.

Marcelândia/MT, 09 de maio de 2018.
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Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49298 Nr: 1123-68.2010.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Bacenjud parcialmente frutífero.

Intime-se o executado para embargar a execução no prazo de 15 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 09 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72590 Nr: 1034-98.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRÉ FABRICADOS SINOP LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Bacenjud parcialmente frutífero.

 Intime-se a parte executada para apresentar embargos no prazo de 15 

dias. Não apresentados os embargos, certifique-se e, nesse caso, fica 

desde já deferido o levantamento do valor depositado na forma postulada 

pela parte credora que deverá ser intimada para se manifestar a respeito, 

no prazo de 05 dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 09 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61376 Nr: 74-84.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEL DO PRADO ANDRADE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Bacenjud frutífero. À Secretaria para cumprimento da decisão judicial 

anterior.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 09 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61971 Nr: 666-31.2013.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.C.S Madeiras Ltda - Epp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SORRISÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCANTARA - OAB:4746-B, HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - 

OAB:4783-B, PAULO SERGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Vistos em correição,

Bacenjud frutífero. À Secretaria para cumprimento da decisão judicial 

anterior.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 09 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 16148 Nr: 1-67.2002.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA R.D.V. LTDA, RENI 

EDSON NIEDZIELA, VALDIR CARLOS CECCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Feliciano Deus Nery - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para 

que indique bens passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo 

de 20 (vinte) dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a 

SUSPENSÃO do feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos 

autos ao ARQUIVO PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das 

Atividades Forenses, observando-se o item 6.12.10 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47724 Nr: 1506-80.2009.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FRANCISCO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadia Gomes Sarmento - 

OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68984 Nr: 715-67.2016.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO RIBEIRO ROIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAL PAI S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 

39.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69503 Nr: 1006-67.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR BERNARDOQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos para o fim de 
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CONDENAR o requerido - INSS à concessão do benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de ODAIR BERNARDOQUI, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, devendo ser 

compensados os valores já pagos em decorrência da concessão da tutela 

de urgência.Sobre o valor retroativo, que compreende o período da data 

do indeferimento do benefício até a implantação determinada em caráter 

antecipatório, deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir do 

vencimento de cada parcela, bem como juros, desde a citação (Súmula 

204 do STJ), com a aplicação do percentual incidente sobre a caderneta 

de poupança sobre estes (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997). Torno, por 

consequência, em definitiva a liminar concedida nos autos. Considerando 

a natureza alimentar do benefício previdenciário (art. 100, § 1º-A da 

CR/88), juntamente com a intimação da presente sentença e 

independentemente do trânsito em julgado, INTIME-SE o requerido para que 

proceda a implantação do benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 497 do CPC, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em favor da 

parte autora, limitado ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).Diante do exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

CONDENO a autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% apenas sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 

85, § 3, inciso I, do Código de Processo Civil.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72697 Nr: 1094-71.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANE MARIA MICHAELSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Vistos em correição,

 Designo a data 21/08/2018 às 16:30h para o oferecimento do sursis 

processual nos termos da cota Ministerial.

Intimem-se.

Ciência ao MP.

 Marcelândia/MT, 18 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45831 Nr: 1578-04.2008.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094, Eladio Miranda Lima - OAB:OAB/RJ 86.235, MARIA LUCIA 

FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, Monica Vasconcellos Felizardo 

- OAB:OAB/MT 13.237 B, Thaís Fátima dos Santos - OAB:MT 7.424-B

 Vistos em correição.

Diante da solicitação de (fl. 217), DEFIRO o pedido da reclamada e 

DETERMINO a expedição de carta precatória para realização da oitiva da 

testemunha no endereço informando à fl. 217, devendo ser realizado pelo 

juízo deprecado da comarca da Cidade de Sinop/MT.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 09 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47075 Nr: 861-55.2009.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sobrinho Gwiazdecki

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA FÁCIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Célio Reis de Oliveira - 

OAB:11.265

 -SENTENÇA-

Vista em correição.

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial, perpetrado por 

ANTONIO SOBRINHO GWIAZDECKI, em face do executado LOJA FÁCIL.

Foi determinado à (fl. 83) a intimação pessoal da parte autora para dar 

regular andamento no feito, sob pena de extinção, ademais, foi intimado 

conforme consta na certidão de (fl. 86) e se manteve inerte até o presente 

momento.

Tendo em vista a certidão de (fl. 86), afirma que a parte autora foi 

devidamente intimada para se manifestar no prazo de 10 (dias), houve 

apenas uma manifestação à fl. 87, onde requereu nomeação de um 

defensor dativo para defender seus interesses, requerimento este não 

sendo necessário, já que se trata de processo do Juizado Especial, não 

necessitando de advogado para dar o devido prosseguimento aos autos; 

além disso, deveria o reclamante ter indicado a localização do executado 

ou de seus bens a fim de se prosseguir com a execução, o que não o fez, 

desta forma, verifico que a extinção do processo é medida de rigor.

Ademais, DECLARO EXTINTA a presente demanda, o que faço com 

fundamento no artigo art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 

13.105/15).

 Sem custas.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 09 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47615 Nr: 1402-88.2009.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO PALHARIM BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAN PROFIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Henrica Borin 

Giordano - OAB:14022-A/MT, Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se pessoalmente o reclamante para se manifestar sobre a certidão 

do Oficial de Justiça e dar andamento no processo, no prazo de 10 dias, 

sob pena de extinção.

Marcelândia/MT, 09 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 39060 Nr: 480-52.2006.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ROSA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR COZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Bacenjud infrutífero. À Secretaria para cumprimento da decisão judicial 

anterior.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 09 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47231 Nr: 1016-58.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO CESAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:MT 131.241-A

 -SENTENÇA-

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução provisória de cumprimento de sentença, 

ajuizada pela ALBERTO CÉSAR DOS SANTOS, em face de BRASIL 

TELECOM S/A, para compeli-lo ao pagamento de débito decorrente da 

sentença onde o exequente sagrou-se vitorioso no processo nº 161/2007 

– código 44100.

Destarte, a parte exequente recebeu o debito, conforme se verifica pelo 

levantamento do alvará à fl. 144.

Ademais, diante da certidão de decurso de prazo de fl. 147, verifica-se 

que o exequente se manteve inerte, diante disso, presume-se satisfeito o 

débito, razão pela qual, a extinção do feito é a medida a se impor.

É o breve relatório.

DECIDO.

Do que consta nos autos, verifica-se através do levantamento de alvará 

juntado à fl. 144, consta que o executado quitou o débito objeto dos autos.

Assim, satisfeita a obrigação, em face do adimplemento, a extinção do 

pleito é medida que se impõe.

Face ao exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução 

fiscal, o que faço com fundamento no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do 

mesmo codex.

Desnecessário o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 09 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56464 Nr: 436-12.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN DAILLON BARBOSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 436-12.2015.811.0111.

Código Apolo nº 56464.

Vistos em correição.

1) Tendo em vista que os argumentos trazidos pela Defesa do acusado 

RONAN DAILLON BARBOSA RODRIGUES, confundem-se com o mérito, 

postergo a sua análise para ocasião da sentença.

2) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de abril de 

2018, às 13h.

3) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

4) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 26 de janeiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53557 Nr: 1654-46.2013.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, RECEBO os embargos 

declaratórios e, no mérito, NÃO ACOLHO a pretensão neles deduzidas, 

JULGANDO-OS IMPROCEDENTES.Publ ique-se.  Regis t re-se . 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 21 de 

fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54324 Nr: 596-71.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. TARTARI SOUZA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. DEQUI DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22-43.2017.811.0111 (Código 65184)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: M Tartari Souza ME

Executado: Z. Dequi dos Santos ME

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por M. Tartari Souza ME 

em face de Z. Dequi dos Santos ME, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (f.115-116).

Formalizados autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Em análise dos autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes, as quais estabelecem espontaneamente sobre o objeto posto em 

litígio, razão pela qual requer a homologação do acordo e, em 

consequência, a suspensão do processo até o seu cumprimento integral.

Assim sendo, como as partes apresentam ao Juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Nesse diapasão, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

os interessados nos autos, nos termos da inicial, com fulcro no artigo 200 

do Código de Processo Civil.

JULGO EXTINTO POR SENTENÇA O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais nos termos do acordo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30363 Nr: 817-64.2008.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTRO JOSÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos, requerendo o 

que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 10 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55376 Nr: 1440-21.2014.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusta Garcia Comércio de Tecidos e 

Confecções LTDA, Marinalva Augusta Pereira, Antonio Pereira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1440-21.2014.811.0111 (Código 55376)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executados: Antônio Pereira Sobrinho e Outros

Vistos em correição.

Reitere-se, pela derradeira vez, a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito e recolher o remanescente da diligência do oficial 

de justiça, postulando o que entender de direito, sob pena de extinção por 

abandono.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65661 Nr: 287-45.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO PEREIRA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 287-45.2017.811.0111 (Código 65661)

Classe – Assunto: Execução

Requerente: SICREDI

Requerido: Raimundo Nonato Pereira & Cia Ltda

Vistos em correição.

Tendo em vista o transcurso do prazo postulado na petição retro (ref.17), 

intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, postulando 

o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55913 Nr: 125-21.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSRDC, SBSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMLJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Processo nº 125-21.2015.811.0111 (Código 55913)Classe – 

Assunto:Execução de AlimentosExequente:Sophia Beatriz Sanches 

LinharesExecutado:Pompilio Moreira Linhares JuniorVistos em correição.O 

executado Pompilio Moreira Linhars Junior, regularmente citado por edital 

(ref. evento 43), deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentar 

contestação (ref.48).Destarte, com fulcro no artigo 72, II, do Código de 

Processo Civil, nomeio como curador especial o advogado IGOR NEVES 

DE CARVALHO para patrocinar os interesses da requerida, apresentando 

resposta no prazo legal.(...) INTIME-SE o advogado nomeado acerca da 

presente decisão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 09 

de maio de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71593 Nr: 3443-41.2017.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Miotto Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ibama - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI FRIGERI - OAB:12736/MT, 

REGINALDO SIQUEIRA FARIA - OAB:7028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, no prazo de 5 dias, através de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, 

para cumprimento do ato deprecado, devendo juntar aos autos a guia 

recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59628 Nr: 54-82.2016.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS, LGDSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE SOUZA EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 54-82.2016.811.0111 (Código 59628)

Classe – Assunto: Alimentos

Requerente: Claudete Aparecida dos Santos

Requerido: Bruno de Souza Evangelista

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Alimentos ajuizada por Claudete Aparecida dos 

Santos, representante legal do menor Luiz Gabriel dos Santos Evangelista, 

em face de Bruno de Souza Evangelista, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe.

A parte requerente foi intimada pessoalmente (ref.30), ficando ciente do 

conteúdo do despacho de ref.25, quanto à possibilidade do processo ser 

extinto sem resolução do mérito em caso de inércia. Não obstante, deixou 

decorrer "in albis" o prazo para manifestação.

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Isso não impede, contudo, que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais, cuja 

exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Expeça-se certidão em favor da advogada nomeada, para fins de 

cobrança dos honorários advocatícios pertinentes.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de maio de 2018.

Suelen Barizon
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67694 Nr: 1432-39.2017.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELO HORIZONTE CONFECÇÕES LTDA ME, 

Antonio Pereira Sobrinho, Marinalva Augusta Pereira, JULLIANI ELOIZA 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1432-39.2017.811.0111 (Código 67694)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: Paulo Sérgio Costa

Requerido: Antônio Pereira Sobrinho e Outros

Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente para comprovar, inequivocamente, sua 

hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 99, §2º, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56244 Nr: 315-81.2015.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERCIO DA SILVA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 315-81.2015.811.0111 (Código 56244)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: SICREDI

Requerido: Laércio da Silva Ramos

Vistos em correição.

Defiro o requerimento retro formulado (ref.32).

Cite-se a parte requerida, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias para 

cumprimento.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61145 Nr: 639-37.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEZERRA DOS SANTOS E CIA LTDA ME, 

ORÉLIO BEZERRA DOS SANTOS, FABIANO BEZERRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 639-37.2016.811.0111 (Código 61145)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: SICREDI

Executado: Bezerra dos Santos & Cia Ltda

Vistos em correição.

Acolho a emenda à inicial.

CITE-SE o devedor para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 09 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64526 Nr: 2380-15.2016.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fátima Aparecida Mendes Campanholi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA GOMES DE SOUZA - 

OAB:21739/O, Ruy Portella de Souza - OAB:4296-A/ MT

 Processo nº 2380-15.2016.811.0111 (Código 64526)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: HSBC BANK Brasil

Requerido: Fátima Aparecida Mendes Campanholi

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão retro (ref.27), intime-se a parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, postulando o que entender 

de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62008 Nr: 1005-76.2016.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CORREIA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1005-76.2016.811.0111 (Código 62008)

Classe – Assunto: Monitória

Exequente: Marcos Roberto Eleuthério

Executado: Sérgio Correia Santos

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão retro (ref.17), intime-se a parte 

requerente para dar prosseguimento ao feito, postulando o que entender 

de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55603 Nr: 1575-33.2014.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA CORCINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELO HORIZONTE CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLADSON CHIQUITIN - 

OAB:17743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1575-33.2014.811.0111 (Código 55603)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: José Maria Corcino da Silva

Requerido: Belo Horizonte Confecções Ltda ME

Vistos em correição.

Compulsando os autos verifico que a parte requerente foi intimada por 

meio de seu procurador constituído para promover o regular 

prosseguimento do feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 5 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, pela via postal (AR), a parte requerente 

para manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção por abandono.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51777 Nr: 1674-71.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Miotto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Miquelin - 

OAB:4613/MT

 Processo nº 1674-71.2012.811.0111 (Código 51777)

Classe – Assunto: Improbidade Administrativa

Autor:Ministério Público do Estado

 Requerido: Valter Miotto Ferreira

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor do petitório retro (fl.561-562), acolho a justificativa 

do requerido e REDESIGNO a audiência para o dia 27 de junho de 2018 às 

17h.

Intimem-se as partes.

Cientifique-se o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58990 Nr: 1601-94.2015.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HP COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA-ME, 

VIVIANE MAIZA ROHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1601-94.2015.811.0111 (Código 58990)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: Banco do Brasil S.A.

Requerido: HP Comércio e Transportes Ltda ME

Vistos em correição.

Reitere-se, pela derradeira vez, a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção por abandono.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55618 Nr: 1586-62.2014.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIO URNHANI, ELIANE APARECIDA 

TROLEIS URNHANI, VALDECIR URNHANI, KATIA APARECIDA FREDERICO 

URNHANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1586-62.2014.811.0111 (Código 55618)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: Banco do Brasil S.A.

Requerida: Eliane Aparecida Troleis Urnhani

Vistos em correição.

Trata-se de ação monitória promovida pelo BANCO DO BRASIL S.A. em 

face de ELIANE APARECIDA TROLEIS URNHANI, devidamente instruída por 

prova escrita, sem eficácia de título executivo, em consonância com o 

disposto no artigo, 700, do NCPC.

A requerida foi regularmente citada, porém não apresentou embargos, 

tampouco prova de pagamento.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

Fundamento e decido.

Não havendo pagamento e nem oposição de embargos, constitui-se, de 

pleno direito, o título executivo judicial.

Assim, converto a decisão inicial em título executivo judicial (CPC, art. 701, 

§2º).

Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o montante do débito ser acrescido de multa no 

percentual de 10% (dez por cento) (CPC, art.523).

Inexistindo pagamento, acresça-se ao montante do débito, segundo 

demonstrativo atualizado, multa no percentual de 10% (dez por cento), 

expedindo-se mandado de penhora e avaliação (CPC, art.523, in fine).

Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimada a parte 

executada, inclusive para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art.525).

 Fixo honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74469 Nr: 1232-95.2018.811.0111

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO CANISIO MALDANER, RUBI ARSELIO 
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MALDANER, JACINTA MARIA EPPING, FLAVIO LOURENÇO MALDANER, 

FLAVIA MARIA MALDANER, ERICA MARTA MALDANER, CLARISE 

VERONICA MALDANER, PLINIO JOSÉ MALDANER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1232-95.2018.811.0111 (Código 74469)

Classe – Assunto: Alvará Judicial

Requerentes:Clarice Veronica Maldaner, Erica Marta Maldaner, Flavia 

Maria Maldaner e Outros.

Vistos em correição.

1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 - DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo se inverídica a declaração ou se alterado o cenário financeiro da 

parte autora no curso da demanda.

 3 - Considerando se tratar de pedido de Alvará Judicial, para 

levantamento de saldo de ativos financeiros em nome da falecida Thereza 

Maldaner, portador do CPF nº 769.772.001-97, OFICIE-SE o Banco do 

Bradesco para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a existência 

de eventual saldo.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73735 Nr: 820-67.2018.811.0111

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Georgina Aparecida Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 820-67.2018.811.0111 (Código 73735)

Classe – Assunto: Ação de Exibição de Documento

Requerente:Georgina Aparecida Ramos

Requerido: Banco Bradesco S.A.

Vistos em correição.

Recebo a inicial.

Defiro o pedido da Justiça Gratuita, uma vez que comprovada a 

hipossuficiência financeira da parte autora.

Nos termos do artigo 398 do CPC, CITE-SE o requerido para responder no 

prazo de 05 (cinco) dias, quando poderá oferecer contestação, exibir o 

documento ou permanecer silente, sendo que, nessa última hipótese, 

poderão adotadas as medidas previstas no artigo 400 do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e façam-me os 

autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60361 Nr: 340-60.2016.811.0111

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ZEILINGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 340-60.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60361.

 Vistos em correição.

Trata-se Incidente de Insanidade Mental formulado pelo Ministério Público 

em favor do acusado Pedro Zeilinger.

Entre um ato e outro, o Ministério Público pugnou pela extinção do presente 

feito, tendo em vista que nos autos principais (Código 53485) foi extinta a 

punibilidade do acusado Pedro Zelinger em virtude da prescrição da 

pretensão punitiva estatal.

É o breve relato. DECIDO.

ACOLHO o pedido ministerial.

Isso porque, em consulta ao sistema APOLO, verifico que de fato este 

Juízo reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação 

ao crime imputado ao acusado nos autos principais.

Assim, diante de tais circunstâncias e, considerando que o feito perdeu 

seu objeto, extingo o processo.

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74283 Nr: 1154-04.2018.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1154-04.2018.811.0111 (Código 74283)

Classe – Assunto: Divórcio c/c Exoneração de alimentos

Requerente: Marinaldo Rocha Lacerda

Requerida: Claudete de Fátima da Silva

Vistos em correição.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-o a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

Intime-se a parte requerente para juntar procuração no prazo de 15 

(quinze) dias. Nesse ponto registro que, em se tratando de divórcio 

consensual, a procuração deverá contemplar ambas as partes, sob pena 

de ser convertido em divórcio litigioso.

Suprida a irregularidade da representação, abra-se vista ao Ministério 

Público, dada a presença do interesse de criança/adolescente.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56567 Nr: 499-37.2015.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 499-37.2015.811.0111 (Código 56567)

Classe – Assunto: Divórcio Litigioso

Requerente:João de Souza

Requerida: Nilce Vapis de Souza

Vistos em correição.

A requerida Nilce Vapis de Souza, regularmente citada por edital (ref. 

evento 07), deixou transcorrer "in albis" o prazo para apresentar 

contestação (ref.12).

Destarte, com fulcro no artigo 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial o advogado IGOR NEVES DE CARVALHO, para 

patrocinar os interesses da requerida, apresentando contestação no 

prazo legal.

Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 04 (quatro) URH (Unidade Referencial De 
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Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Oportunamente será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Nomeado para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

 INTIME-SE o advogado nomeado acerca da presente decisão.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65182 Nr: 20-73.2017.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FERREIRA DE SOUSA FILHO - ME, 

MAURO FERREIRA DE SOUSA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 20-73.2017.811.0111 (Código 65182)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: SICREDI

 Executado: Mauro Ferreira de Sousa Filho

Vistos em correição.

Reitere-se, pela derradeira vez, a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção por abandono.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33872 Nr: 1182-50.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA STRATMANN NERES, JUSERLEI 

NERES, PESQUEBEM COMÉRCIO DE MATERIAIS DESPORTIVOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1182-50.2010.811.0111

 Código nº 33872

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Fazenda Pública do Estadual

Executado(s): Karina Stratmann Neres e outros.

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão de fls. 50.

Suspendo o feito executivo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Após o transcurso do prazo postulado, intime-se a parte exequente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35672 Nr: 513-60.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO COSTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 513-60.2011.811.0111

Código nº 35672

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: João Antônio Costa Neto

 Vistos em correição.

A celeuma jurídica acerca do pagamento das despesas com deslocamento 

dos oficiais de justiça, na atual conjuntura, ainda permanece incerta.

Nos termos da decisão proferida pelo Tribunal do Pleno do nosso Sodalício 

Estadual nos autos n. 1000783-02.2017.811.0000 “as diligências 

promovidas por Oficial de Justiça são despesas, portanto deve a Fazenda 

Pública adiantá-las, pois é usuária dos serviços do Poder Judiciário, 

arcando com seu pagamento”.

Entrementes, tal posicionamento foi suspenso ante a superveniência da 

decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos de 

Suspensão de Segurança nº 2.899 – MT (2017/0159664-5), concernente 

à suspensão da medida liminar supramencionada que garantia o depósito 

prévio das diligências para os oficiais de justiça para cumprimento dos 

mandados em ações ajuizadas pela Fazenda Pública.

Isto posto, a Fazenda Pública Estadual está isenta ao pagamento da 

diligência de deslocamento dos oficiais de justiça para cumprimento dos 

mandados em ações em que é parte até ulterior deliberação.

Assim, delibero pelo prosseguimento regular do feito, independentemente 

do recolhimento da diligência.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Expeça-se o necessário.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51785 Nr: 1682-48.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1682-48.2012.811.0111

 Código nº 51785

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Pública Estadual

Executado: Valdomiro Peres

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (fls.29), com 

observância do endereço declinado.

Assim, cite-se o executado, pela via postal, com aviso de recebimento.

No mais, desentranhem-se a correspondência devolvida de fls. 28, em que 

consta como destinatário José Agrimar da Silva, tendo em vista que não 

corresponde ao presente autos.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31115 Nr: 138-30.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPENSADOS V 

3 LTDA, MARCELO ANTONIO HEINZEN, ISAIAS BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 31115

Autos nº 138-30.2009.811.0111

Assunto-Classe: Execução Fiscal

Exequente: Fazenda Nacional

Executado: Indústria e Comércio de Compensados V 3 Ltda., Marcelo 

Antônio Heinzen e Isaias Batista dos Santos.

Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 78, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, nos termos do artigo 40 da Lei 8.630/80, 

pelo prazo de um (01) ano, ou até que haja nova manifestação da 
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exequente se antes do prazo.

Transcorrido o lapso temporal postulado, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestação, sob pena de extinção do feito, no prazo de 05 dias.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35667 Nr: 509-23.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Soares de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35667

Processo nº 509-23.2011.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Fazenda Pública Estadual

Executado(s): Antônio Soares de Abreu

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca da correspondência devolvida de 

fls. 50, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51553 Nr: 1449-51.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO IANCOVITH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, ambos do 

Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de DANILO IANCOVITH, já 

qualificado nos autos, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal em 

perspectiva, com relação ao crime que lhe é imputado neste processo 

(CTB, 306, caput).EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor do Defensor 

Dativo, qual seja, Dr. Kássio Roberto Pereira, com o valor total e corrigido 

dos honorários que lhes são devidos (10 URH), para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.Transitando em julgado esta sentença, proceda-se 

às baixas, comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os 

autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 08 

de maio de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 25395 Nr: 858-02.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINUSCULI & SECOLINE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2006/202

Código nº 25395

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): União

Executado(s): Minusculi & Secoline Ltda.

Vistos em correição.

Renove-se a capa dos autos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 127.

Após, abra-se vista dos autos à União, conforme requerido às fls. 133.

Com o retorno, cumpridas todas as determinações e inexistindo 

requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51921 Nr: 69-56.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOIRI MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 69-56.2013.811.0111

 Código nº 51921

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá

Executado: Loiri Maia

Vistos em correição.

Defiro o requerimento formulado pela parte exequente (fls.38), com 

observância do endereço declinado.

Assim, cite-se o executado, pela via postal, com aviso de recebimento.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 13442 Nr: 390-38.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa Rimane Comércio e Confecções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 390-38.2006.811.0111

Código nº 13442

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Fazenda Nacional

Executado(s): Casa Rimane Comércio e Confecções Ltda.

Vistos em correição.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 160.

Após, abra-se vista dos autos a parte exequente, conforme requerido às 

fls. 164.

Com o retorno, cumpridas todas as determinações e inexistindo 

requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36382 Nr: 1223-80.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO STAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, AMARILDO APARECIDO DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 36382

Autos nº 1223-80.2011.811.0111

Assunto-Classe: Execução Fiscal

Exequente: União

Executado: Eletro Star Móveis e Eletrodomésticos Ltda. e Amarildo 
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Aparecido da Luz.

Vistos em correição.

DEFIRO o requerimento formulado às fls. 59, razão pela qual, SUSPENDO o 

curso da marcha processual, nos termos do artigo 40 da Lei 8.630/80, 

pelo prazo de um (01) ano, ou até que haja nova manifestação da 

exequente se antes do prazo.

Transcorrido o lapso temporal postulado, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestação, sob pena de extinção do feito, no prazo de 05 dias.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51907 Nr: 55-72.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANI MARIA MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51907

Processo nº 55-72.2013.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá

Executada: Edvani Maria Martines

Vistos em correição.

Defiro o requerimento de fls. 36-37.

Para isso, EXPEÇA-SE novo mandado de citação, conforme o endereço 

indicado às fls. 39.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51889 Nr: 37-51.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MATUPA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 37-51.2013.811.0111

 Código nº 51889

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): União

Executado(s): Transportadora Matupá Ltda.

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão formulado pela União às fls. 43.

Suspendo o feito executivo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Após o transcurso do prazo postulado, intime-se a parte exequente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34300 Nr: 1610-32.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Bom Solo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34300

Processo nº 1610-32.2010.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): União

Executado(s): Agrícola Bom Solo Ltda.

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca do teor da carta precatória de fls. 

155-165, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34653 Nr: 1965-42.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Rieger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34653

Processo nº 1965-42.2010.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Município de Matupá

Executado(s): Carlos Alberto Rieger

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente acerca do teor da certidão de fls. 30, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

No mais, cumpra-se a determinação de fls. 26.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50935 Nr: 825-02.2012.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFONSO CALÇADOS LTDA, JOSÉ AFONSO 

PEREIRA, JANDIRA DA CRUZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 825-02.2012.811.0111

 Código nº 50935

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso

Executado(s): Afonso Calçados Ltda. e outros.

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão de fls. 42.

Suspendo o feito executivo pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Após o transcurso do prazo postulado, intime-se a parte exequente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72777 Nr: 363-35.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Auxiliadora Carvalho Ferreira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para, no prazo de 5 dias, 

providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, através de 

guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

www.tjmt.jus.br, para citação do requerido, devendo juntar aos autos a 

guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74438 Nr: 1217-29.2018.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPDSA, MPDEDMG, ECDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1217-29.2018.811.0111 (Código 74438)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente:Emylli Cristina dos Santos Nascimento

Executado: Thiago Rodrigues Araújo

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo Ministério 

Público no interesse do KAUÃ PIETRO DOS SANTOS contra THIAGO 

RODRIGUES DE ARAÚJO.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Intime-se pessoalmente a parte devedora/executada para, em 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento da parcela referente ao saldo remanescente do 

mês de março/2018 e abril/2018, bem como das que se vencerem no 

curso do processo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, bem como protestada a 

dívida alimentar.

Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

O cumprimento da pena, por sua vez, não exime o executado do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorridos, diga a parte exequente, em três dias, sobre eventual 

justificação ou ausência dela e, após, caso não seja por este proposta a 

ação, abra-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74140 Nr: 1061-41.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIOLA MORESCHI PASSANELI 

- OAB:21371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1061-41.2018.811.0111 (Código 74140)

Classe – Assunto: Reconhecimento e Dissolução da União Estável com 

Partilha de Bens c/c Alimentos

Requerente:Wilma Gonçalves dos Santos

Requerido: Doci de Godoi

Vistos em correição.

1 - RECEBO a inicial em todos os seus termos.

2 - Processo em segredo de justiça (CPC, art. Art. 189, II).

3 - DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-o a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

4 – Acerca do pedido de alimentos provisórios, resta provado o estado de 

filiação, porém, à mingua de elementos que demonstrem a atual 

remuneração percebida pelo requerido, FIXO alimentos provisórios no 

importe correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a partir da citação e prosseguindo até decisão final da causa, cujo valor 

deverá ser depositado em conta bancária a ser informada pela parte 

autora ou recibo de pagamento.

5 – NOTIFIQUE-SE a equipe multidisciplinar deste Juízo, a fim de que realize 

estudo psicossocial envolvendo as partes, bem como os menores, 

apresentando, no prazo de 15 (quinze) dias, relatório conclusivo no 

sentido de aclarar as informações prestadas na inicial, bem como as 

condições da parte requerente para exercício da guarda.

 6 – Sem prejuízo, DETERMINO a realização de audiência de conciliação, a 

qual deverá ser realizada pela conciliadora deste Juízo, com o 

agendamento de acordo com a pauta disponível.

7– Designada data, CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem a audiência de conciliação/mediação, salientando, desde 

logo, que o prazo para a defesa dos requeridos somente se iniciará se, 

realizada a audiência preliminar, restar frustrada a composição nela 

buscada.

CIÊNCIA ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51433 Nr: 1331-75.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51433

Processo nº 1331-75.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Impugnação à execução

 Embargante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Embargado: Antônio Marques Pereira

Vistos em correição.

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono do embargado ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 07 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28998 Nr: 1249-20.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito de Souza Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 28998

Processo nº 2007/210

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): União

Executado(s): Benedito de Souza Paiva

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.
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Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 07 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33550 Nr: 861-15.2010.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA SCHWINGEL, ODAIR JOSÉ LOURENÇO 

BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, Belarmina de Souza - OAB:2494/MT

 Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, ambos do 

Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDNA SCHWINGEL e 

ODAIR JOSÉ LOURENÇO BENTO, já qualificados nos autos, ante a 

prescrição da pretensão punitiva estatal em perspectiva, com relação aos 

crimes que lhes são imputados neste processo (CP, art. 168, §1º, inciso III 

e art. 171, caput).Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às 

baixas, comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 07 de maio 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51586 Nr: 1482-41.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEYVISON DA CONCEIÇÃO SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Código nº 51586

Processo nº 1482-41.2012.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

 Acusado: Deyvison da Conceição Sousa

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Penal para apuração da prática do crime previsto no 

artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, praticado, em tese, por 

DEYVISON DA CONCEIÇÃO SOUSA.

A denúncia foi recebida em 19 de dezembro de 2012 (fls. 40-42).

Designada audiência, o Ministério Público propôs o benefício da 

suspensão condicional do processo, pelo período de 02 (dois) anos, 

mediante o cumprimento das condições estipuladas no termo de audiência 

de fls. 71, em que foi aceita pelo acusado.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que o acusado cumpriu as condições 

impostas em audiência, conforme os comprovantes de comparecimento 

nos autos.

Pois bem.

 Com efeito, o artigo 89, § 5º da Lei n.º 9.099/95 prevê como causa 

extintiva da punibilidade, que incide sobre a pretensão punitiva estatal, o 

transcurso do prazo da suspensão condicional do processo, desde que 

não haja revogação do benefício concedido.

Ante o exposto, tendo expirado o período de prova sem que tenha havido 

a revogação do sursis processual, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de 

DEYVISON DA CONCEIÇÃO SOUSA, devidamente qualificado nos autos, 

com fulcro no que dispõe o § 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas, 

comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 07 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34839 Nr: 2152-50.2010.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ZDRADEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Código nº 34839

Processo nº 2152-50.2010.811.0111

Classe – Assunto: Ação Penal – Procedimento Ordinário

 Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Acusado: Osmar Zdradek

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Penal para apuração da prática do crime previsto no 

artigo 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal, praticado, em tese, por 

OSMAR ZDRADEK.

A denúncia foi recebida em 26 de setembro de 2011 (fls. 46-47).

Designada audiência, o Ministério Público propôs o benefício da 

suspensão condicional do processo, pelo período de 02 (dois) anos, 

mediante o cumprimento das condições estipuladas no termo de audiência 

de fls. 89, em que foi aceita pelo acusado.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que o acusado cumpriu as condições 

impostas em audiência, conforme os comprovantes de comparecimento 

nos autos.

Pois bem.

 Com efeito, o artigo 89, § 5º da Lei n.º 9.099/95 prevê como causa 

extintiva da punibilidade, que incide sobre a pretensão punitiva estatal, o 

transcurso do prazo da suspensão condicional do processo, desde que 

não haja revogação do benefício concedido.

Ante o exposto, tendo expirado o período de prova sem que tenha OSMAR 

ZDRADEK, devidamente qualificado nos autos, com fulcro no que dispõe o 

§ 5º do artigo 89 da Lei 9.099/95.

Transitada em julgado a presente decisão, procedam-se as baixas, 

comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 07 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36126 Nr: 967-40.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido dos Reis Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8742, Hélio Maciel da Silva - OAB:12789 A/MT, MARCELO 

FREITAS QUEIROZ - OAB:13.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 36126

Processo nº 967-40.2011.811.0111

Classe – Assunto: Ação Cível

 Requerente: Aparecido dos Reis Amaral

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Considerando a conta indicada às fls. 186, DEFIRO a transferência dos 

valores vinculados nesses autos àquela.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Matupá/MT, 07 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54555 Nr: 788-04.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Zafonato, Antonio Pereira Sobrinho, 

ALESSANDRA DE OLIVEIRA, EMERSON OLIVEIRA MENDONÇA, NELSON 

DE SOUZA, WILSON JUCHEM, W. L. TRANSPORTES LTDA - ME, DAVID 

ANTONIO COSTA, RIBEIRATUR TURISMO LTDA ME, IVAN RIBEIRO DA 

SILVA, A. N. REGIONAL PASSAGENS LTDA - ME, ANTONIO RODRIGUES 

PRADO, L. L. AREND - ME, LISETE LOURDES AREND, DEVANILDO DOS 

SANTOS SANTIAGO, DEVANILDO DOS SANTOS SANTIAGO - MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON ALVES MATOS - 

OAB:8.977/A, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A, Luciano Dalponte - 

OAB:17813B SC, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563

 Isto posto, e com fundamento no art. 17 § 9°, da Lei n° 8.429/93, RECEBO 

A PETIÇÃO INICIAL nos termos em que foi proposta. Citem-se os 

requeridos para, querendo, apresentarem contestação no prazo 

legal.Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se.Após, conclusos 

para deliberação.Cientifique-se o Ministério Público.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 03 de maio de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73522 Nr: 733-14.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Código nº 73522.

Processo nº 733-14.2018.811.0111.

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da petição de Ref.15, REVOGO a nomeação feita ao 

Dr. Igor Neves de Carvalho e NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Jefferson Santos do Nascimento o advogado Arlon de Souza Porto que 

deverá ser intimado nos termos da decisão de Ref. 13.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 09 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62381 Nr: 1200-61.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. PERES DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1200-61.2016.811.0111 (Código 62381)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco S.A.

Requerida: R. Peres da Silva ME

Vistos em correição.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei 

911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 

4º do referido Decreto, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, 

requerer a conversão do pedido de busca e apreensão e ação executiva.

Destarte, imprescindível a juntada do original do documento representativo 

de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito 

com força executiva, sendo requisito indispensável para conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Assim, determino a intimação da parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar o original da cédula de crédito bancário, sob 

pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58867 Nr: 1566-37.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ BAYS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB-MT 20.732, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530A/ MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1566-37.2015.811.0111 (Código 58867)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco S.A.

Requerido: Antônio José Bays

Vistos em correição.

Tendo em vista o transcurso do prazo postulado na petição retro (ref.22), 

intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao feito, postulando 

o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57003 Nr: 732-34.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA CARDOUZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANIELE FERREIRA SANTOS 

BARBOSA - OAB:18.934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 732-34.2015.811.0111 (Código 57003)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Administradora de Consórcio Nacional Honda

Requerido: Juliana Cardouzo

Vistos em correição.

Reitere-se, pela derradeira vez, a intimação da parte exequente para dar 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção por abandono.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61413 Nr: 753-73.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 753-73.2016.811.0111.Código Apolo 61413.Vistos em 

correição.Trata-se de ação de concessão de auxílio doença c/c 

conversão de em aposentadoria por invalidez, proposta por FRANCISCO 

LEMES DA SILVA em desfavor do INSS – Instituto Nacional do Seguro 
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Social.(...).No presente caso, não obstante a decorrência “in albis” do 

prazo para manifestação do requerido, tenho que o quadro probatório não 

se demonstra suficiente para realização do julgamento antecipado desta 

lide, sendo necessária a continuidade do procedimento. (...)Pelo exposto, 

decreto a revelia da parte requerida, razão pela qual dispensada a 

intimação/notificação pessoal acerca dos posteriores atos nesta 

demanda.No mais, ante o teor da petição de Ref. 14 e, tendo em vista que 

até o presente momento não foi realizada perícia médica, NOMEIO como 

perito o (a) Dr(a) Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, médico 

atuante nesta Comarca, devendo a Sra. Gestora proceder ao contato com 

o perito nomeado, bem como o agendamento da perícia.(...)CUMPRA-SE, 

COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.Matupá-MT, 08 de maio de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73914 Nr: 922-89.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Eduardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 922-89.2018.811.0111 (Código 73914)Classe – 

A s s u n t o : D e c l a r a t ó r i a  d e  I n e x i s t ê n c i a  d e  D é b i t o  c / c 

IndenizaçãoRequerente: Leandro Eduardo dos SantosRequerido:Banco 

Bradesco S.A.Vistos em correição.Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano 

Moral, com pedido de tutela de urgência, proposta por Leandro Eduardo 

dos Santos em face do Banco Bradesco S.A., ambos qualificados nos 

autos.(...)No caso em testilha, não se afiguram presentes os requisitos 

legais que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada porque 

não convencida da existência da plausibilidade do direito invocado, 

margeado por diversos negócios realizados pelo requerente para compra, 

venda, recompra e revenda do veículo objeto do litígio.De igual modo, não 

vislumbro o alegado perigo de dano, haja vista ter permanecido com tal 

constrição desde 2013, ou seja, há quase cinco anos e somente agora 

vem pleitear a baixa do referido gravame sobre o veículo em caráter de 

urgência.Sobreleva registrar, outrossim, que o indeferimento do pedido 

liminar, em cognição sumária, não impede sua reanálise caso sobrevenha 

fato novo capaz de alterar o panorama fático jurídico atual.Isto posto, não 

me convencendo, por ora, da probabilidade do direito constante das 

alegações iniciais, e, especialmente por reputar inexistente o perigo de 

dano, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pelo 

requerente Leandro Eduardo dos Santos.(...)CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá/MT, 24 de abril de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59208 Nr: 1706-71.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ALVES FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

BENEDITA ALVES FERREIRA RODRIGUES, devidamente qualificada nos 

autos em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, já qualificado, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, por não ter demonstrado a incapacidade total transitória ou 

permanente para o trabalho, nos termos do art. 59 e 42 da Lei Federal n. 

8.213/91.Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça 

concedida.Transitada em julgado, AO ARQUIVO. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se.EXPEÇA-SE o necessário.Matupá/MT, 08 de maio 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72820 Nr: 390-18.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 390-18.2018.811.0111.

Código Apolo nº 72820.

Vistos em correição.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de junho de 

2018, às 13h45min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73452 Nr: 695-02.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS NASCIMENTO, FERNANDO 

GOIS DA SILVA, KAIQUE AZEVEDO BRITO, ILANA GONÇALVES DE 

ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT

 Autos nº 695-02.2018.811.0111.Código Apolo nº 73452.Vistos em 

correição.1)Ante o teor da certidão de Ref. 15, NOMEIO com defensor 

dativo dos acusados Antonio Marcos Nascimento e Fernando Gois da 

Silva a advogada Angelita Kemper devendo apresentar defesa prévia no 

prazo legal.Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 20 (vinte) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo 

no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o 

“múnus” público não caberá os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos. Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º 

do mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência ao 

advogado nomeado:“No caso de o Defensor Dativo ser removido do 

processo, por deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o 

direito à percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, 

devendo o magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho 

realizado até o momento da destituição”.“(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73430 Nr: 675-11.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DARC DE OLIVEIRA LOPES, PAULO 

LUIS FERREIRA DE SOUSA, DIEGO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 Autos nº 675-11.2018.811.0111.

Código Apolo nº 73430.

Vistos em correição.
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Inobstante os acusados devidamente citados tenham informado não 

possuir condições financeiras para constituir advogado, verifico nos 

autos que o causídico Ivaine Molina Júnior acompanhou os denunciados 

durante seus interrogatórios perante a Autoridade Policial, audiência de 

custódia, bem como impetrou Habeas Corpus em favor dos acusados, 

inclusive em Instância Superior.

Dessa forma, DETERMINO a intimação de referido advogado para que 

informe se irá atuar em defesa dos acusados nestes autos devendo 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.

Após, conclusos para designação de audiência ou deliberações.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69776 Nr: 2620-67.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FIDÉLIS, JOÃO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:19211/O, MARCUS 

AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563, RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Autos nº 2620-67.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69776.

 Vistos em correição.

Considerando que a Defesa dos acusados manifestaram-se pela 

desistência do prazo recursal (Refs. 191 e 192), DETERMINO a intimação 

do Ministério Público e de ambos os advogados de defesa para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentem o rol de testemunhas e requeiram o 

que for de direito, o que faço com fulcro no artigo 422, do Código de 

Processo Penal.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64113 Nr: 2158-47.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA CRISTINA DE AVILA 

COSTA - OAB:22210, SARAH DE LIMA PINHEIRO - OAB:27730

 Vistos. 1) OFICIE-SE com urgência à Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos, bem como a Gerência de Escolta deste Estado 

solicitando informações quanto ao recambiamento do acusado Jorge 

Fernandes da Silva. 2) SOLICITE-SE informações acerca do cumprimento 

da carta precatória expedida à Ref.66. 3) DEPRECO o interrogatório do 

acusado à Comarca de Piracanjuba/GO. Para tanto EXPEÇA-SE Carta 

Precatória, com urgência, visto tratar-se de réu preso. 4) Tendo em vista a 

noticiada constituição de novo advogado para atuar nos autos, 

REDESIGNO a audiência de instrução para o dia 26 de junho de 2018, às 

13h, ato para qual saem os presentes intimados. 5) DEFIRO o prazo de 15 

dias para juntada de procuração.” Nada mais, encerrou-se a presente às 

12h45min, cujo termo vai assinado por todos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56631 Nr: 535-79.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINEIDE LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

ITANEZ - OAB:22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7.655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 535-79.2015.811.0111 (Código 56631)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Banco Honda S.A.

Requerida: Francineide Lima da Silva

Vistos em correição.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei 

911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 

4º do referido Decreto, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, 

requerer a conversão do pedido de busca e apreensão e ação executiva.

Destarte, imprescindível a juntada do original do documento representativo 

de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito 

com força executiva, sendo requisito indispensável para conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva.

Assim, determino a intimação da parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar o original da cédula de crédito bancário, sob 

pena de indeferimento.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 70427 Nr: 2888-24.2017.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LG, PGDOG, LDDOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Processo nº 2888-24.2017.811.0111 (Código 70427)

Classe – Assunto: Guarda e Alimentos

Requerente: Leocir Grilli

Requerida: Ana Lúcia Dias de Oliveira

Vistos em correição.

Conforme o relatório de estudo psicossocial (ref.12), as crianças 

demonstraram interesse em permanecer sob a responsabilidade do 

genitor.

 Vale salientar que os menores já residem com o pai há aproximadamente 

dois anos, cujas condições, a teor do que relatado pelas equipe 

multidisciplinar, demonstra ser a situação que, por ora, melhor atende aos 

interesses das crianças.

 Instado a manifestar, o Ministério Público opinou pela guarda provisória em 

favor do genitor dos menores (ref.27).

Além disso, até o presente momento a equipe multidisciplinar não obteve 

êxito no contato com a requerida, para fins de realização do estudo 

psicossocial junto a ela.

Sendo assim, DEFIRO a guarda provisória em favor do genitor Sr. Leocir 

Grilli.

Pois bem, notifique-se a equipe multidisciplinar deste Juízo para 

comparecer novamente à residência da Sra. Ana Lúcia Dias de Oliveira, e 

intima-la com data e hora certa, para fins da realização do estudo 

psicossocial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58176 Nr: 1241-62.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marionaldo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1241-62.2015.811.0111 (Código 58176)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Administradora de Consórcio Nacional Honda

Requerido: Marionaldo Pereira da Silva

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela Administradora de 

Consórcio Nacional Honda em face de Maionaldo Pereira da Silva, 

qualificados nos autos, objetivando a apreensão do veículo descrito e 

caracterizado na inicial, o qual foi alienado fiduciariamente pela instituição 

requerente.

Deferido o pedido liminar, o veículo não foi encontrado, tampouco a citação 

do requerido perfectibilizada.

No decorrer do procedimento, a parte requerente foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito, porém quedou-se inerte (ref.15).

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, 

consoante certidão de ref.18.

Com efeito, diante da inação da parte exequente em dar seguimento à 

presente ação, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58594 Nr: 1427-85.2015.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marionaldo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1427-85.205.811.0111 (Código 58594)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão

Requerente: Administradora de Consórcio Nacional Honda

Requerido: Marionaldo Pereira da Silva

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela Administradora de 

Consórcio Nacional Honda em face de Maionaldo Pereira da Silva, 

qualificados nos autos, objetivando a apreensão do veículo descrito e 

caracterizado na inicial, o qual foi alienado fiduciariamente pela instituição 

requerente.

Deferido o pedido liminar, o veículo não foi encontrado, tampouco a citação 

do requerido perfectibilizada.

No decorrer do procedimento, a parte requerente foi intimada para dar 

prosseguimento ao feito, sendo que sua última petição, em dezembro de 

2016, se refere a juntada de guia de recolhimento de oficial de justiça.

Intimado para dar prosseguimento o feito, quedou-se inerte (ref.18).

Verifica-se, portanto, que, no decorrer do procedimento, deixou a parte 

requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, 

ocasionando assim, o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, 

consoante certidão de ref.18.

Com efeito, diante da inação da parte exequente em dar seguimento à 

presente ação, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Ademais, isso não impede que a parte exequente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51106 Nr: 999-11.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSON SOUSA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51106

Processo nº 999-11.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Deuson Sousa da Luz

 Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerente para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, tragam-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 07 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55252 Nr: 1351-95.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE RIGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:17.770/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 55252

Processo nº 1351-95.2014.811.0111

 Classe – Assunto: Ação Cível

Exequente(s): Valéria Aparecida Castilho de Oliveira

Executado(s): Estado de Mato Grosso

Vistos em correição.

Manifeste-se a exequente acerca do teor da manifestação de fls. 180, 

bem como sobre a determinação de fls. 178, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 07 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54192 Nr: 485-87.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54192

Processo nº 485-87.2014.811.0111

 Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente(s): Maria do Socorro Sales

Requerido(s): Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

 Vistos em correição.

Desarquivados os autos, INTIME-SE a exequente para se manifestar no 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de retorno 

dos autos ao arquivo.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, sem manifestação da parte exequente, arquivem-se os autos.

Matupá/MT, 07 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52256 Nr: 404-75.2013.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA MONTANHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52256

Processo nº 404-75.2013.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Iracema Montanher

 Requerido:Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos em correição.

Intime-se a apelada para apresentar as contrarrazões (CPC, art. 1.010, 

§1º), no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC).

Cumpridas todas as formalidades legais, subam os autos ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com nossas homenagens e cautelas de 

estilo.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 07 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73522 Nr: 733-14.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Código nº73522Processo nº 733-14.2018.811.0111Vistos em 

correição.1) Ante o teor da certidão de Ref. 09, NOMEIO como defensor 

dativo do acusado Jefferson Santos do Nascimento, o advogado IGOR 

NEVES DE CARVALHO, devendo apresentar defesa prévia no prazo 

legal.Tomando em conta a natureza da causa FIXO os honorários do 

mencionado advogado em 10 (dez) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.Com arrimo 

no artigo 2º, do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o 

“múnus” público não caberá os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos. Deixo consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º 

do mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência ao 

advogado nomeado:“No caso de o Defensor Dativo ser removido do 

processo, por deixar de cumprir suas obrigações profissionais, perderá o 

direito à percepção integral da remuneração fixada na forma do caput, 

devendo o magistrado arbitrá-la em valor proporcional ao trabalho 

realizado até o momento da destituição”.“Ocorrendo substituição do 

Defensor Dativo no curso da ação, a remuneração será fixada 

individualmente, levando em consideração os atos processuais 

praticados, observada a Tabela da OAB/MT.”Registre-se, também, que 

são obrigações fundamentais para a percepção da remuneração ora 

arbitrada (artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ(...).Oportunamente será 

determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Nomeado para 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.2) INTIME-SE o advogado 

nomeado da presente decisão.Cumpra-se.Matupá/MT, 02 de abril de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59710 Nr: 86-87.2016.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Ante o exposto, inexistindo interesse no prosseguimento da presente 

representação, julgo EXTINTO o feito e determino o ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO dos autos, com as baixas e anotações 

necessárias.EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor da Defensora 

Dativa, qual seja Dra. Roselucia Rodrigues de Souza, com o valor total e 

corrigido dos honorários que lhes são devidos, nos termos da decisão que 

a nomeou, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Ciência ao 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Comunique-se.Matupá/MT, 26 de março de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56464 Nr: 436-12.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN DAILLON BARBOSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 436-12.2015.811.0111.

Código Apolo nº 56464.

Vistos.

Ante o teor da resposta à acusação apresentada pelo réu (Ref. 68), 

ABRA-SE VISTA ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 14 de novembro de 2017.

 Suelen Barizon,

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-59.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOMICIANO PRUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 10/05/2018 ÀS 13 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-44.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOMICIANO PRUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 22/08/2018 ÀS 13H30MIN 

HORAS, DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-29.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DOMICIANO PRUDENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 22/08/2018 ÀS 14 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-14.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA CORCINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 22/08/2018 ÀS 14:30 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-96.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES NUNES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECLAMANTE DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 22/08/2018 ÀS 15 HORAS, 

DEVENDO COMPARECER JUNTAMENTE COM O RECLAMANTE NA 

REFERIDA AUDIÊNCIA.

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19131 Nr: 1827-61.2009.811.0030

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Catulino da Silva, Catarina Caldas da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldomiro Cavanha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:15

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Waldomiro Cavanha, Cpf: 

26036592191 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Auro Borges Serra, 

S/nº, Bairro: Serragem, Cidade: Nobres-MT

Valor das Custas Processuais:513,86 (quinhentos e treze reais e oitenta e 

seis centavos)

Prazo para pagamento:05 dias

Pagamento sob pena de:Expedição de certidão para fins de PROTESTOS 

OU DIVIDA ATIVA, a depender da origem do débito.

Nome e cargo do digitador:Carmelindo Rei da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50956 Nr: 1471-56.2015.811.0030

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josemir Luiz Celso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otilia Antonia Celso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 507,81 (quinhentos e sete reais e oitenta 

e um centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 66354 Nr: 2480-82.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeson Pereira da Silva, Weberton Cesar de 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433/MT

 Número do Processo: 2480-82.2017.811.0030

Código: 66354

Decisão

Homologo pedidos de desistência da oitiva das testemunhas dos 

acusados Valdeson Pereira da Silva e Weberton Cesar de Miranda, bem 

como da testemunha do MP Walter de Melo Fonseca Junior

Em relação ao acusado Paulo Sérgio Barreto Barbosa Félix, tendo em vista 

que o réu encontra-se em local incerto e não sabido, conforme certidões 

de fl. 250-PDF, determino o desmembramento do processo em relação a 

este acusado, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Penal, para 

que não haja prejuízo no andamento do presente feito em relação aos 

demais acusados, prosseguindo em relação aos réus Valdeson Pereira da 

Silva e Weberton Cesar de Miranda.

 Em relação ao acusado Valdeson Pereira da Silva, acolho o pedido de 

expedição de ofício em favor da Rota do Oeste, expeça-se conforme 

requerido, consignando o prazo de 05 dias para resposta.

Oficie-se ao Delegado de Policia para que traga aos autos a vestimenta do 

acusado Weberton remetido para pericia, no prazo de 05 dias.

 Após, cumprida as diligências requeridas, dê-se vista dos autos às 

partes para os memoriais finais escrito, no prazo de 05 dias. Primeiro à 

acusação, após à defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41311 Nr: 1224-80.2012.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Ferreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B/DF, Maria Lucilia Gomes - OAB:84206/SP, Thiago de 

Siqueira Batista Macedo - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1224-80.2012.811.0030
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Código nº. 41311

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 92.

Saliento que não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o 

descobrimento do paradeiro das partes ou dos seus bens e rendimentos 

em feitos que versam sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

Nessa toada:

 “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEF. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE 

CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD E REMESSA DE OFÍCIO À RECEITA 

FEDERAL. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS DA PARTE EXECUTADA. 

ÔNUS DA EXEQUENTE. (...) O ônus de diligenciar a respeito de bens e 

endereço da parte executada é da própria exequente, não podendo o 

Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, avocar, para si, o 

encargo que compete a uma delas. (...) não constitui obrigação do Juízo 

utilizar-se do Sistema INFOJUD, e remeter ofícios à Receita Federal, 

objetivando obter as últimas declarações de rendimentos da executada, 

para a consecução de eventual novo endereço daquela ou de bens de 

sua propriedade e desconhecidos pela exequente, mormente quando a 

utilização do BACENJUD não consta indícios da aquisição de ativos 

financeiros, pois desvirtua a finalidade para a qual foi instituído.” (TRF 5ª 

Região – Agravo de Instrumento nº 119229 – DJe 21/10/2011).

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 12746 Nr: 807-40.2006.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gugelmin, Eunice Elisete Gugelmin, Euclydes Motta, 

Sergio Shoji Takeuti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cildete Ana Pereira Teixeira, Nilson Roberto 

Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa P. Biancardini - 

OAB:5.009, Otacilio Peron - OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 Processo n. 807-40.2006.811.0030

Cód. 12746

DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse c/ pedido de liminar proposto 

por Luiz Gugelmin, representado por sua procuradora, Eunice Eliste 

Guglmin, Euclydes Motta e Sérgio Shoji Takeuti em face de Cildete Ana 

Pereira Teixeira e Nilson Roberto Teixeira, ambos qualificados nos autos.

 Audiência de justificação, às fls. 146/148.

 Decisão indeferido o pedido liminar, às fls. 154/156.

Certidão de citação dos requeridos, à fl. 178.

Contestação, às fls. 227/241.

Impugnação, às fls. 478/488.

Termo de audiência, à fl. 610, oportunidade em que foi determinando a 

realização de prova pericial.

Laudo pericial e documentos, às fls. 785/874.

Manifestação dos autores, às fls. 878/880.

Pleitos de designação de audiência de instrução e julgamento, às fls. 892 e 

893.

É o relatório. Decido.

 Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 06/07/2018, 

às 09h00mim.

 Intimem-se as partes.

 Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).

No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte 

por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC.

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42429 Nr: 197-28.2013.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisângela de Oliveira Teixiera 

Miranda - OAB:RO - 1.043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, somente para 

considerar excesso de execução o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC.Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido pelas 

partes, arquivem-se os autos com a baixa na distribuição, com as 

anotações e cautelas de praxe.Traslade-se cópia aos autos de execução 

em apensoPublique-se. Registre. Intimem-se. Nobres/MT. RICARDO 

NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43029 Nr: 994-04.2013.811.0030

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 994-04.2013.811.0030

Código nº: 43029

DECISÃO

Vistos etc.

 Acolho pedido retro. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 06/07/2018, às 08h00min.

Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, informando 

o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o 

endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 450 do 

NCPC).

Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

 A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica 

a desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).

Em observância com o que dispõe o art. 357, §1º, do NCPC, intimem-se as 

partes para que estas manifestem se há esclarecimentos a serem feitos 

ou solicite ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes 

que findo o prazo a presente decisão se torna estável.

No mais, fixo o número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte 

por fato narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC.

Cumpra-se.

Nobres/MT.

 Raul Lara Leite

Juiz de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51877 Nr: 1833-58.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalice Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF, artigo 2º, inciso I, alínea “e”, desta 

Comarca impulsiono os presentes autos para que sejam intimadas as 

partes sobre o retorno dos autos da segunda instância, para requererem 

o que for de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 49080 Nr: 637-53.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clemente Faustino de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gevanisio Alves Presentino 

Junior - OAB:10953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Trata-se de ação de concessão do restabelecimento de auxilio doença 

com conversão em aposentadoria por invalidez com pedido de tutela 

antecipada proposta por Clemente Faustino de Almeida em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Impugnação à contestação, à 

ref. 21, em suma alega a parte requerida que o autor não comprovou a 

condição de segurado especial, pugnando pela produção de provas 

testemunhais.Laudo pericial, à ref. 27.É o relatório Decido...Fixo como 

ponto controvertido a procedência ou não do pleito inaugural e demais 

consectários legais. Defiro a produção de prova oral, depoimento pessoal 

e testemunhal e, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

20/07/2018, às 08h00mim. Intimem-se as partes para apresentarem o rol 

de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, em consonância com o que 

dispõe o art. 450 do CPC.Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de int imação e do comprovante de 

recebimento.Atente-se a secretaria ao que dispõe o art. 454 do CPC.A 

parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, CPC).Em observância com o 

que dispõe o art. 357, §1º, do CPC, intimem-se as partes para que estas 

manifestem se há esclarecimentos a serem feitos ou solicite ajustes, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes que findo o prazo a 

presente decisão se torna estável.No mais, fixo o número máximo de 03 

(três) testemunhas para cada parte por fato narrado na inicial, conforme 

dispõe o art. 357, § 6º, do CPC...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 48200 Nr: 247-83.2015.811.0030

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noel Profeta Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Cacimiro da Silva, Claudia Gomes de 

Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tathiana Mayra Torchia Franco 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/201-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerida para apresentar alegações finais 

conforme determinado no despacho de Ref: 267.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58916 Nr: 3257-04.2016.811.0030

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL- Empresa de Mineração Aripuanã Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verticce Engenharia Estrutural Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Sarmento Ferreira 

- OAB:6551, Mirillian Vitória Alves de Faria - OAB:19509 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF, impulsiono os autos para que seja 

intimada a parte autora para manifestar acerca do Ofício de Ref; 52, 

requerendo o que entender de dirieto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63051 Nr: 1018-90.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Antonio Pereira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYRTON CAMPOS MOREIRA - 

OAB:17136/O

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do acusado para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42632 Nr: 461-45.2013.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C-AdCNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSN-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Santoni Filho - 

OAB:217.967/SP, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Indefiro o pedido retro, haja vista que a certidão de fl. 102 indica que o 

representante legal da requerida encontra-se custodiado à Penitenciária 

da Comarca de Rondonópolis/MT.

 Assim, proceda com a citação desse no endereço acima, em 

conformidade com a decisão inicial.

 Caso o requerido informe que não possua condições de contratar 

advogado, desde já nomeio a Defensora Pública atuante nesta comarca 

para proceder com a defesa deste.

 Cumpram-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61628 Nr: 214-25.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alyson Amorim da Cruz, Lucas Matheus 

Pereira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 
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OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DESPACHO

Vistos etc.

Designo a audiência de instrução e julgamento para dia 08/06/2018, às 

09h00min.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67741 Nr: 3138-09.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves de Oliveira - 

OAB:8.083

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do reeducando para manifestar acerca do 

cálculo de Ref: 7, conforme determinado à Ref: 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42863 Nr: 779-28.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz- 

Procurador do Estado de MT - OAB:379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 779-28.2013.811.0030

Cód. 42863

DECISÃO

Vistos etc.

 Trata-se de ação de execução fiscal.

 Pleito de expedição de ofício à Receita Federal, à fl. 28.

É o relatório. Decido.

 I – INFOJUD

Defiro o requerido à fl. 28, através do sistema INFOJUD.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 Decorrido o prazo, não havendo manifestação do exequente, cumpra-se 

o item abaixo.

Atente-se a secretaria ao que dispõe os arts. 476 e 477 da CNGC/MT.

 II – DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS

 Tendo em vista que até o momento não houve a satisfação do crédito do 

exequente, haja vista que não foram encontrados bens penhoráveis, 

intime-se o exequente para que traga ao processo bens passíveis de 

penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de extinção do 

processo, conforme art. 580 da CNGC/MT.

 Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção.

 Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43983 Nr: 109-53.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Dalla Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE ALMEIDA VILELA - 

OAB:9538/MT

 Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado na denúncia, para condenar o réu Silvio Dalla Costa, 

como incurso nas penas do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. 

(...). Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou 

diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva a pena privativa 

de liberdade anteriormente dosada em 02 (dois) anos de detenção e 01 

(um) ano de pena de proibição de dirigir veículo automotor. REGIME INICIAL 

Atento ao período de prisão cumprido pelo réu (art. 387, §2º, do CPP), mas 

em observância ao que dispõe o art. 33,§2º, alínea “c” c/c art. 59, ambos 

do código penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO por se mostrar 

o mais adequado a hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecido. 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITOPresentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena 

privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, a serem fixadas pelo 

juízo da execução. (...). DAS DISPOSIÇÕES FINAISCertificado o trânsito em 

julgado: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se a 

Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o Instituto de Identificação Civil do 

Estado, informando sobre a condenação do Réu; c) aguarde-se o trânsito 

em julgado e expeça-se guia de execução penal definitiva;d) proceda-se 

ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, intimando-se 

o condenado para pagamento no prazo de 10 dias, nos termos do art. 686 

do CPP. Não efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, 

extraia-se certidão da sentença condenatória e encaminhe-se à 

Procuradoria Geral do Estado para execução; e) condeno ainda o réu ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais.f) intimem-se o 

Ministério Público, a Defesa e o condenado, pessoalmente, indagando a 

ela sobre o desejo de recorrer o que será feito mediante termo, tudo a teor 

d o  a r t .  1 . 4 2 1  d a  C N G C / M T . g )  ( . . . ) . P u b l i q u e - s e  e 

Registre-se.Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21041 Nr: 1517-21.2010.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidivan Luis da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Processo nº: 1517-21.2010.811.0030

Código nº: 21041

 DECISÃO/OFÍCIO Nº.91/2018.

Vistos, etc.

Designo sessão do júri para a data de 03/07/2018, às 08h00min, a se 

realizar no plenário do Júri do Fórum desta Comarca.

 Proceda-se com a intimação pessoal dos jurados, das testemunhas de 

acusação e de defesa, e do réu. Expeçam-se cartas precatórias para 

intimação das testemunhas residentes em outras comarcas, para que 

compareçam à sessão extraordinária de julgamento pelo Tribunal do Júri 

redesignada nesta decisão.

Expeçam-se os ofícios necessários à requisição de reforço policial de 

modo a garantir a segurança no dia do julgamento, cumprindo-se as 

exigências da CNGC.

A presente decisão serve como ofício.

 Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a defesa do réu.

Nobres/MT.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44419 Nr: 509-67.2014.811.0030

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPdS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 931 de 1154



 PARTE(S) REQUERIDA(S): AML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 509-67.2014.811.0030

Código nº: 44419

DECISÃO

 Vistos etc.

Acolho pedido de fl. 68/68-verso. Cite-se a requerida Ana Maria Lachman 

através de edital.

 Após a citação por edital, não sendo apresentada contestação, nomeio o 

advogado Jonas Mendes Barravieira, OAB/MT nº. 13116, para proceder 

com a defesa da requerida, haja vista o que dispõe o art. 72, parágrafo 

único, do CPC.

Apresentada a contestação, intimem-se os autores para que manifestem, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Com a manifestação dos requerentes, conclusos.

 Às providências.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42536 Nr: 326-33.2013.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emal -Empresa de Mineração Aripuanã Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Sandro Sarmento Ferreira 

- OAB:6551, André Luiz Cardozo Santos - OAB:7322-A/MT, Norma 

Sueli de Caires Galindo - OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 326-33.2013.811.0030

Código: 42536

SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de embargos à execução fiscal proposta por Emal Empresa de 

Mineração Aripuanã Ltda em face da União, ambos qualificados nos autos.

 O embargado apresentou impugnação às fls. 152/170.

 Às fls. 176/176-verso fora indeferido o benefício da justiça gratuita.

 À fl. 180 fora determinada a intimação pessoal da parte autora para 

comprovar pagamento das custas processuais.

 A parte autora pugnou pela juntada de recibo de pedido de parcelamento, 

pela desistência da presente ação e pela extinção do processo (fls. 

180/180-verso).

 A parte requerida pugnou pela extinção do processo com julgamento do 

mérito, ante a confissão do débito (fl. 187).

 É o relatório. Decido.

 Analisando o feito, verifico que a parte autora devidamente intimada para 

comprovar pagamento das custas processuais, porém pugnou pela 

desistência da presente demanda.

 Assim, considerando que a parte embargada apresentou impugnação no 

feito e requereu extinção do processo com julgamento do mérito, bem 

como considerando que não fora trazido aos autos comprovação de 

pagamento das custas processuais, INDEFIRO a inicial e extingo o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c artigo 

330, IV, do NCPC.

Certificado o trânsito em julgado desta proceda-se ao arquivamento do 

feito, com baixa na distribuição, mediante as formalidades legais.

P.R.I.C

Nobres/MT.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44210 Nr: 319-07.2014.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Dalmolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso I, do CPC.Condeno o embargante ao pagamento de 

custas processuais. Publique-se. Registre. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com a baixa na distribuição, com as 

anotações e cautelas de praxe.Traslade-se cópia aos autos de execução 

em apenso.Nobres/MT. RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45145 Nr: 1041-41.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Benedito Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gracielly Rosa Ormond - 

OAB:18163/O, Juceli F. Vilela Pletsch - OAB:16261-O, Wilker Christi 

Correa - OAB:12228-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1041-41.2014.811.0030

Código: 45145

DESPACHO

Vistos etc.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre 

as provas que pretendem produzir.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem-se os autos 

conclusos.

 Às providências.

 Nobres/MT.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43627 Nr: 1696-47.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Rei Querobim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1696-47.2013.811.0030

Código nº: 43627

DECISÃO

 Vistos etc.

Acolho pedido de fl. 51, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 06/07/2018, às 08h30min.

 Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a 

idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número 

de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local 

de trabalho (art. 450 do NCPC).

Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento.

A intimação por via judicial somente é possível quando: I - tentativa do 

advogado foi frustrada; II - sua necessidade for devidamente demonstrada 

pela parte ao juiz; III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao 

comando do corpo em que servir; IV - a testemunha houver sido arrolada 

pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública; V - a testemunha for 

autoridade previstas no art. 454 do NCPC.

A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

A inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 
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desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC).

Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42861 Nr: 777-58.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana da Costa, Marcos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 777-58.2013.811.0030

Cód. 42861

DECISÃO

 Vistos etc.

 Considerando a decisão do Plenário do STF, de que se exige prévio 

requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça para 

concessão de benefício previdenciário, verifico tal não fora acostado ao 

presente feito.

 Intime-se o requerente para trazer ao presente feito extrato do pedido 

administrativo de amparo social, bem como da decisão administrativa, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo nos termos 

do art. 485, §1º, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 19557 Nr: 190-41.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior- 

Procurador de MT - OAB:, Procuradoria Geral do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 190-41.2010.811.0030

Cód. 19557

DECISÃO

 Vistos etc.

 Trata-se de execução fiscal.

I – INFOJUD

Defiro o requerido à fl. 66, através do sistema INFOJUD.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 Decorrido o prazo, não havendo manifestação do exequente, cumpra-se 

o item abaixo.

Atente-se a secretaria ao que dispõe os arts. 476 e 477 da CNGC/MT.

 II – DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS

1. Determino o arquivamento provisório dos autos pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 40, § 2º da Lei 6.830/80.

 2. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, desde já, determino o 

arquivamento dos autos.

3. Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos de arquivamento, 

encaminhem-se os autos conclusos.

 4. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, 

serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

5. O Prazo estabelecido no item 2 desta decisão inicia-se da data do novo 

pleito de penhora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68401 Nr: 173-24.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armelindo Menon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimado o exequente para manifestar sobre certidão do 

oficial de justiça juntado na ref.19.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16395 Nr: 1153-20.2008.811.0030

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lourenço Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Devair Valim de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Vitalino - OAB:2937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elly Carvalho Junior - 

OAB:6132-B

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Nestor Dossena Grando, filiação: Silvia Dossena 

Grado e Jacinto Grando, data de nascimento: 27/10/1957, inscrito no 

Registro Geral sob nº 873813 SSP/MT e do CPF nº 138.575.761-20.

Resumo da Incial:Trata-se de Ação popular interposta pelo Sr.José 

Lourenço Gimenez, em julho de 2001, a fim de que o Poder Judiciário 

declarasse nulo o ato lesivo ao patrimônio municipal, que constistiu na 

venda, através de procedimento licitatório, na modalidade leilão os 

seguintes bens: 01(uma) patrol FG.70, marca Fiat Allis e 01 (uma) pá 

carragadeira 930R, marca catepillar, e sem justificação foram alienadas. 

Sendo o vencedor do certame o Sr. Nestor Dossena Grando, em razão de 

não ter sido ofertado outro lance maior na epóca.

Decisão/Despacho:DESPACHO.Vistos etc. Acolho pedido ministerial de fl. 

332, cumpra-se na integra a decisão de fl. 208. Cite-se por edital o 

requerido Nestor Dossena Grando, com fulcro no artigo 256, inciso II do 

Código de Processo Civil, com o prazo de 30 (trinta) dias, no átrio do 

fórum, devendo a diligência ser cumprida observando as determinações 

do artigo supracitado.

Findo prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista ao MPE.

Nobres/MT.

 ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUER

 Juiz de Direito em substituição legal

Nome e cargo do digitador:Maria Fernanda de Paula

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 46424 Nr: 1784-51.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Pedro Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1784-51.2014.811.0030

Código nº: 46424

DESPACHO

Visto etc.

Tendo em vista que não há nos autos a decisão que indeferiu o 

requerimento administrativo, intime-se o advogado da parte autora, para 

que proceda com a juntada do documento no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo. Caso o patrono da requerente não 

proceda com a juntada do documento no prazo legal, intime-se 

pessoalmente a requerente, para que proceda com a juntada do 
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documento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65563 Nr: 2097-07.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel da Silva Folha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, 

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - Detran MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte requerente para apresentar contestação a 

impugnação no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40762 Nr: 595-09.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Camila Confessor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, Cláudia Regina Oliveira Santos Ferreira - OAB:10.765-MT, 

Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para proceder a intimação do requerente para apresentar suas 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52699 Nr: 2136-72.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Vieira Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Acolho o pedido de ref. 19. Cumpra-se conforme requerido.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 48864 Nr: 553-52.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odineia Nunes Frazão, Pedrolina Domingas de Assis, 

Sebastião Jacildo Rei Querobino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adílio Henrique da Costa - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do cálculo 

efetuado, conforme determinado na decisão de Ref: 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40214 Nr: 1945-66.2011.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Proceda com a alteração da classe processual, haja vista que se trata de 

cumprimento de sentença e não de ação monitória.

Defiro o pedido retro.

 Após, intime-se a exequente para que requeira o que entender de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a que a sua inércia será 

interpretada como satisfação do crédito e consequentemente extinção da 

execução pelo pagamento.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42032 Nr: 2104-72.2012.811.0030

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nobres-MT, José Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Gaiva Magalhães dos 

Santos - OAB:19.493, Marco Antonio Magalhães dos Santos - 

OAB:12550

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, para o fim de 

determinar que as requeridas se abstenham de realizar qualquer 

parcelamento ou retardamento nos pagamentos mensais dos vencimentos 

ou proventos dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, 

respectivamente, inclusive em relação ao décimo terceiro salário, a ser 

pago até o 5º dia útil de cada mês, tornando definitiva a liminar deferida, às 

fls. 159/160.P.R.I.Cumpra-se expedindo o necessário.Após, com o trânsito 

em julgado, arquive-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 40020 Nr: 1702-25.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAdS, RCdAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Defiro o pedido retro.

 Cumpram-se, integralmente, as demais determinações proferidas na 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 18812 Nr: 1524-47.2009.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odiney Lopes Fonseca - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior- 

Procurador de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Defiro o pedido retro.

Decorrido o prazo requerido, cumpra-se a decisão anterior.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45092 Nr: 1002-44.2014.811.0030

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ranulfo Lopes de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Gilmar Luiz da Silva, Caroline Alda 

Brusamarello Weihrich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silverio Soares de Moraes - 

Procurador Municipal - OAB:12.006

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Fixo os pontos controvertidos: i) a procedência 

ou não do pleito inaugural e demais consectários legais. Forte no princípio 

dispositivo, necessária a produção de prova oral no caso em apreço, 

razão pela qual após a manifestação das partes, venham-me os autos 

conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. Em 

observância com o que dispõe o art. 357, §1º, do CPC, intimem-se as 

partes para que estas manifestem se há esclarecimentos a serem feitos 

ou solicite ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes 

que findo o prazo a presente decisão se torna estável.Cumpra-se e 

expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44068 Nr: 185-77.2014.811.0030

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de M. Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juciane Pereira Lima - OAB:MT 

- 17.763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Considerando que do feito alcançou o seu objetivo, haja vista que houve 

a notificação da parte requerida, proceda com o arquivamento dos autos, 

retirando-o do relatório de meta 2 do CNJ, com as baixas e anotações de 

estilo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44020 Nr: 145-95.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zoofort Suplementação Animal Indústria e Comércio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. da Silva Neto - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Agostinelli Mendes - 

OAB:209.974 / SP, REJIANE BARBOSA PRADO DE OLIVEIRA - 

OAB:195.857/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Iintime-se o exequente para que traga ao processo o endereço atualizado 

do executado (diferente dos constantes nos autos), no prazo de 48 

(quarente e oito) horas. Destaco que o mero pedido de vistas ou novo 

requerimento de suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar 

o prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).Decorrido 

o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para prolação de 

sentença de extinção. Havendo manifestação do exequente, no sentido de 

indicar endereço do executado, diferente dos descritos nos autos, 

proceda com a citação do executado em consonância com o item abaixo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22640 Nr: 1245-90.2011.811.0030

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Sebastiana Albuquerque Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudecir Hasse, Espólio de Agostinho 

Albuquerque e Francisca da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Fixo os pontos controvertidos: i) a 

procedência ou não do pleito inaugural e demais consectários legais. Forte 

no princípio dispositivo, necessária a produção de prova oral no caso em 

apreço, razão pela qual após a manifestação das partes, venham-me os 

autos conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento. 

Em observância com o que dispõe o art. 357, §1º, do CPC, intimem-se as 

partes para que estas manifestem se há esclarecimentos a serem feitos 

ou solicite ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, ficando cientes 

que findo o prazo a presente decisão se torna estável.Cumpra-se e 

expeça-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-04.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-88.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

BRANDINA BENEDITA DA RESSUREICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000445-35.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PAULO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 565,27 (quinhentos e sessenta e 

cinco três reais e vinte e sete centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-47.2016.8.11.0030

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 935 de 1154



Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO FEITOZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN OAB - MT0011338A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SAHADE DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 544,92 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e noventa e dois centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-22.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000533-73.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR FERREIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 792,25 (setecentos e noventa e 

dois reais e vinte e cinco centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-38.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

VONICLEI SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-23.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENIL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-08.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NATAN DUARTE DE ALMEITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-89.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ASSUNCAO DA SILVA OAB - MT22321/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-46.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER ANANIAS CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 793,06 (setecentos e noventa e três 

reais e seis centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000495-61.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

GILDO LEITE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 793,06 (setecentos e noventa e três 

reais e seis centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010125-90.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO DE JESUS MARTINS (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FLAVIO DE OLIVEIRA OAB - MT19805/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para manifestar 

sobre a petição e guia de pagamento juntado nos autos, bem como, 

informar os dados bancários para transferência dos valores depositados, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-74.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ASSUNCAO DA SILVA OAB - MT22321/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010257-50.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANITA ROOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572/O (ADVOGADO)

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar sobre a contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-66.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON CAMPOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 793,06 (setecentos e noventa e três 

reais e seis centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-21.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR RUMAO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 793,06 (setecentos e noventa e três 

reais e seis centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000526-81.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MENDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 793,06 (setecentos e noventa e três 

reais e seis centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-45.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE DE CAMARGO ORIBES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e seis centavos), conforme cálculo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-96.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MENDES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo Vossa Senhoria para no prazo de 

10 (dez) dias, efetuar o pagamento das custas processuais/taxa judiciária 

arbitrada na sentença, no valor de R$ 793,06 (setecentos e noventa e três 

reais e seis centavos), conforme cálculo.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41598 Nr: 1438-92.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josira Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Readers Digest Brasil LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21.213-O, Helton George Ramos - OAB:11237-A, 

MARIA NATHALY VELASCO SILVA MARQUES - OAB:23959/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC e do Provimento nº 56/2007, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte REQUERENTE, 
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por meio de seu procurador, para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 26/07/2018 às 08:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34296 Nr: 101-39.2015.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anilton Borges Caldeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte EXEQUENTE, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para manifestar no autos e/ou requerer 

o que entender de direito, consoante despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8170 Nr: 261-11.2008.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marta Verissimo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pedro da Silva, Instituto Nacional do 

Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU PROCURADOR, DR. 

ARNALDO SILVA ARAÚJO-OAB/MT-13840, da r. sentença de fls. 118 e 

verso, final transcrita:"...Destarte, ante a quitação do débito, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em 

consonância com o disposto no art. 924, II, do Novo Código de Processo 

Civil.Isento de custas judiciais.Após o decurso do prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas 

de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35333 Nr: 565-63.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Batista dos Santos, José Brito dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, por meio de seu procurador, DR. MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES/OAB-6171, para manifetar-se sobre a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça a seguir transcrita:Certidão Positiva feita no inovei 

superficie de 1 mora a mais de Brito dos Santos, o. Certifico e do Fe que 

atraves das deligencias a rua jose- Bonifacio, parte do lote 429, com 

74m2, com a costrução de uma casa de alvenaria, onde 45 anos as 

Executada itaura Batista dos Santos e Jose configurado assim bám de 

familia. 1 Nortelãndia, 26 de abril de 2018 AloirS7) ,e4rinos Borges

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40000 Nr: 635-12.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB MT 13431-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do NCPC, autorizada pela legislação vigente, 

impulsiono o feito e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para que esclareçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se 

pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35947 Nr: 877-39.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AK, AAKdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS - 

OAB:4123, Tânia Luzia Vizeu Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por Alayane 

Aparecida Katika de Moraes representada por sua genitora Sra. 

Alessandra Katika, em face de Domingos Correa de Moraes, requerendo o 

adimplemento das prestações alimentícias.

Às fls. 76/77 a exequente se manifestou no sentido de requerer a 

remessa dos autos para a Comarca de Tangará da Serra/MT, localidade 

onde reside atualmente.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o Breve Relato.

 Fundamento e Decido.

 Pois bem. Como se sabe, a competência em causas afetas à infância e 

juventude é regida pelo art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

dispositivo este que prescreve uma competência territorial especial, 

distinta, portanto, da regra geral do Código de Processo Civil.

 O inciso I do dispositivo supracitado dispõe que a competência será 

determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, retratando, segundo a 

jurisprudência, a regra do “Juízo Imediato”, isto é, é competente para a 

causa o Juízo mais próximo do local onde se encontra o menor.

 Neste caso, consoante se observa na manifestação de fls. 76/77, que a 

menor atingiu sua maioridade, bem como passou a residir no Município e 

Comarca de Tangará da Serra/MT, razão pela qual, este o Juízo 

competente para processar e julgar a demanda em tela.

 Diante do exposto e, com fulcro nos fatos e fundamentos acima, ACATO 

A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA e, em corolário, declino da competência 

para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos 

autos à Comarca de Tangará da Serra/MT.

 Procedam-se as baixas e anotações necessárias, providenciando-se a 

imediata remessa dos autos ao Juízo competente.

 Intimem-se as partes.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42614 Nr: 121-25.2018.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene de Araújo Pinote de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, por meio de seu procurador, DR. SÉRGIO SCHULZE 

- OAB-7629, para manifestar-se, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça 

a seguir transcrita: DEIXEI DE PROCEDER A BUSCA APREENSÃO, em 

virtude de não ter encontrado o bem indicado no mandado, a saber: 01 

(um) Veiculo marca modelo: Kia/SPORTEGE 2WD AT EX 2.0 16V 4P Ano 

2009/2010 — Cor Prata — Placa NJG 6112 Chassi ; 

KNAKH812Ba7714001.EM VITUDE QUE NA NOITE DO DIA 23/10/2017 

aproximadamente as 1h00 ocorreu um incêndio na oficina Mecânica de 

Propriedade do Sr. Cleiton Antônio Tornich, onde destruiu totalmente o 

veiculo em questão, conforme Boletim de ,Ocorrência de n°2017/352903 

do dia 24/10/2017 em anexo. Sendo assim devolvo o mandado para os 
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devidos fins. Nortelândia - Mil, 23 de abril de 2018. I Luiz Apareci,d ira 

OFICIAL DE) JbSTIÇA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38939 Nr: 121-59.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvério José Ewald

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127/A

 VISTOS.

 I. Deixo de emitir juízo de admissibilidade recursal, em cumprimento ao 

artigo 1.010, § 3º, do CPC.

II. INTIME-SE o apelado a fim de que, querendo, apresente contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.009, §1º, CPC.

III. Decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos imediatamente ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, como as nossas homenagens de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41961 Nr: 1612-04.2017.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO BARBOZA DA SILVA JUNIOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO: DR. EDUARDO ALVES AMARAL-OAB/MT Nº. 13311, haver 

decorrido o prazo para a parte requerida apresentar contestação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35162 Nr: 499-83.2015.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Pereira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS AUTOS N.º 499-83.2015.811.0031 

–Cód. 35162ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL PARTE AUTORA: Justiça PublicaPARTE 

RÉ: Osmar Pereira Ferreira CITANDO(A, S): Réu(s): Osmar Pereira 

Ferreira, Cpf: 74175750134, Rg: 1413891-3 Filiação: Luiz Carlos Pereira 

Ferreira e Aparecida Alves Pereira, data de nascimento: 13/10/1984, 

brasileiro(a), natural de Amambaí-MT, casado(a), operador de maquina, 

Endereço: Rua Santa Catarina, Qd; 23, Casa 23, J. Eldorado, Bairro: Novo 

Diamntino, Cidade: Diamantino-MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/02/2017FINALIDADE: 

CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. Para tomar conhecimento 

sobre a denúncia e apresentar resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e invocar todas as 

razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário.RESUMO DA INICIAL: O 

MINISTÉRIO PÚBLICO vem, perante Vossa Excelência, DENUNCIA: OSMAR 

PEREIRA FERREIRA, acima qualificado, como incurso no art. 180, Caput do 

Código Penal. Nortelândia/MT, 06 de abril de 2017 Mário Anthero Silveira de 

Souza Bueno Schober – Promotor de Justiça. DESPACHO: Vistos. Defiro o 

pedido formulado na cota ministerial retro. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Eu, Bethânia Maximiana de Souza (Técnico Judicial), digitei. 

Nortelândia - MT, 3 de maio de 2018.Ivete Souza Figueredo Campos 

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31083 Nr: 200-77.2013.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kerla dos Santos Barreto, Kelvinson Douglas dos 

Santos Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Iguaçú LTDA, Mapfre Vera Cruz 

Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pérsio Oliveira Landim - 

OAB:OAB/MT 12295, SILVIO FERREIRA FREITAS - OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaco Carlos Silva Coelho - 

OAB:15013A, Juliano Tramontina - OAB:4728-B

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as do retorno dos autos da instância 

superior, a fim de que, querendo, se manifestem requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 289 Nr: 2-02.1997.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cícero Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, Mogly Adas Costa - OAB:18094, RODRIGO SAMPAIO DE 

SIQUEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kelly Cristina da Silva - 

OAB:8156

 Vistos.

Trata-se de ação de execução, ajuizada pelo Banco Bradesco, movida em 

face de Cícero Barbosa da Silva, todos qualificados nos autos.

Determinou-se a manifestação do exequente após suspensão dos autos.

O exequente requereu a extinção do presente feito, tendo em vista 

quitação integral da dívida (fl. 232).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento. Decido.

Alegando o autor a desistência no prosseguimento da ação por quitação 

integral da dívida, verifico que houve quitação do débito contratual.

O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

Destarte, ante a quitação do débito, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em consonância com o disposto no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Isento de custas judiciais.

Após o decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10584 Nr: 272-35.2011.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 VISTOS.

Cuida-se de pedido de busca e apreensão formulado por Banco Finasa 

BMC S/A, com a finalidade de proceder Busca e Apreensão do bem 

alienado fiduciariamente em poder de Rosalina de Almeida.

Entre um ato e outro, a requerida, manifestou suspensão dos autos até o 

trânsito e julgado da ação de revisional conexa (código 10315).

Deferida suspensão dos autos à fl. 55.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Tendo em vista que nos autos em apenso de código 10315, houve revisão 

e quitação do débito contratual o pagamento da obrigação, objeto da 

execução é causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do 

NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o 

interesse processual até então presente.

Diante da perda do objeto desta demanda, mister a extinção do processo 

sem resolução de mérito, à luz do artigo 485, VI, do Novo Código de 

Processo Civil.

Enfatizo que, com a revisão e quitação do contrato pleiteado em autos 

apartados (código 10315), representa a falta de interesse de agir 

superveniente, razão pela qual a presente demanda não mais possui 

razão para existir.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem a resolução 

de seu mérito, à luz do artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 4135 Nr: 565-83.2003.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adm. do Brasil LTDA ( Adm Exportadora e Importadora 

S/A )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Rogério de Julio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, CELITO LILIANO BERNARDI - OAB:7008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ADM 

do Brasil LTDA em face de Reginaldo Rogério de Júlio, todos devidamente 

qualificados nos autos.

Recebida a petição inicial (fl. 18), a parte executada foi citada ás fls. 30.

Ademais, ás fls. 107/107v°, juntou-se aos autos, termo de acordo firmado 

entre as partes.

Homologado acordo ás fls. 108/108v°.

O patrono da parte exequente informou o cumprimento do acordo, à fl. 

114.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2. Esta execução deve ser extinta, ante a satisfação da obrigação pelo 

devedor, conforme informado pelo exequente [fl. 114].

José Miguel Garcia Medina (in Execução. São Paulo: RT, 2011, 2ª ed., pg. 

31) leciona que “a tutela jurisdicional executiva, portanto, consiste na 

prática de atos jurisdicionais tendentes à realização material do direito 

atual ou potencialmente violado.”.

 Daí por que havendo o pagamento (cumprimento) da obrigação pelo 

devedor, de rigor a extinção da execução, com solução de mérito, ex vi do 

disposto no inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil de 2015, 

verbis:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil de 2015, julgo extinta a presente execução, ante o 

pagamento da obrigação pelo executado, e, por consequência, ordeno as 

baixas das constrições porventura existentes nos autos.

Custas e honorários, conforme entabulado pelas partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10547 Nr: 235-08.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. Ailson da Silva-ME, José Ailson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTITA a presente demanda, nos termos do 

artigo 485, IV, do NCPC, bem como do Provimento n.º 84/2014, da colenda 

CGJ/MT.Custas pelo Exequente.Sob a égide do art. 4º, do Provimento n.º 

84/2014, da colenda CGJ/MT, remeta-se os autos a contadoria para 

atualização do débito e após expeça-se a competente certidão de crédito 

em favor da parte exequente, bem assim intime-se à retirada, guardando-a 

em pasta própria durante o prazo 01 (um) ano (art. 6º do citado 

Provimento).Em nada sendo requerido, ao arquivo com baixa na 

distribuição.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 307 Nr: 37-59.1997.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amélio Martins Faria, Hildebrando Luiz de 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTITA a presente demanda, nos termos do 

artigo 485, IV, do NCPC, bem como do Provimento n.º 84/2014, da colenda 

CGJ/MT.Custas pelo Exequente.Sob a égide do art. 4º, do Provimento n.º 

84/2014, da colenda CGJ/MT, remeta-se os autos a contadoria para 

atualização do débito e após expeça-se a competente certidão de crédito 

em favor da parte exequente, bem assim intime-se à retirada, guardando-a 

em pasta própria durante o prazo 01 (um) ano (art. 6º do citado 

Provimento).Em nada sendo requerido, ao arquivo com baixa na 

distribuição.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10315 Nr: 5-63.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lussivaldo Fernandes de 

Souza - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11340-A

 Vistos.

Cuida-se de Ação de Revisional Contratual e Anulação de Clausulas 

Ilegais de Contrato Bancário proposta por Rosalina de Almeida, em face do 

requerido Banco Finasa S/A.

 Entrementes, a parte requerida manifestou informando a quitação do 

contrato á fl. 498.

Instado a manifestar a parte autora nada requereu.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Tendo em vista que os alvarás de levantamento de valores foram 

devidamente recebidos pelos procuradores do requerido (fl. 495), bem 

como pelo procurador da requerida (fls. 440 e 494), verifico que houve 

quitação do débito contratual.

O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

Destarte, ante a quitação do débito, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em consonância com o disposto no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.
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Isento de custas judiciais.

Após o decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10708 Nr: 398-85.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642, Giselia Silva Rocha - 

OAB:14.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES - art. 487, I, CPC 

- os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR o direito ao 

benefício de prestação continuada objeto da lide de APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL em favor de JOÃO BATISTA LEITE, DETERMINAR que o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o 

correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurado especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR ....Após o decurso do 

prazo recursal da parte sucumbente, com ou sem razões de apelação, 

submeto os autos ao reexame necessário e determino a remessa ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com as cautelas de praxe 

e homenagens de estilo, realizando as anotações e baixas 

pertinentes.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30984 Nr: 101-10.2013.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, Celso Alves Pinho - OAB:12.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda proposta pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do 

Estado de Mato Grosso em face do Município de Nortelândia/MT, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, §1º do Novo Código de Processo 

Civil.Custas judiciais pelo requerente.Certificado o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10106 Nr: 549-85.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Assis Souza Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642, Giselia Silva Rocha - 

OAB:14.241, Marcelo Ventura da Silva Magalhães - OAB:MT 21.412, 

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário – Pensão por 

morte, ajuizada por Francisco Assis Souza Cruz em face de do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos qualificados nos autos.

Foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, por 

carência de interesse de agir (fls. 37/40).

Recurso de apelação interposto às fls. 42/49.

Foi juntado acordão do TRF da 1ª Região às 132/133, dando provimento ao 

recurso e determino o regular processamento do feito.

O requerente interpôs pedido de suspensão do feito às fls. 137, o qual foi 

deferido à fl. 139.

Com o decorrer do prazo, determinou-se a intimação da autora para que 

dê prosseguimento no feito (fl. 140).

O Autor juntou manifestação requerendo a desistência da ação às fls. 

142.

Certificou-se o decurso do prazo para o Requerido se manifestar à fl. 147.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento. Decido.

Alegando o autor o desinteresse no prosseguimento da ação, verifico 

tratar-se de possibilidade unilateral do autor, como se depreende, em 

senso contrário, da disposição do VIII, do art. 485 do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Sem custas e nem honorários ante justiça gratuita deferida à fl. 20.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 7134 Nr: 7-72.2007.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gomes Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roseni Aparecida Farinácio - 

OAB:MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de Execução de Sentença proposta por Manoel Gomes Portela, 

em face do executado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 Determinou-se a citação do executado à fl. 10.

Foi juntada sentença dos embargos à execução às fls. 84/87.

Foi proferida decisão determinando a expedição de RPV em favor do 

exequente.

Assim, foi determinando a intimação do exequente para dizer quanto aos 

depósitos realizados e a quitação integral do débito (fl. 112).

Foi certificado o decurso do prazo para manifestação do exequente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Tendo em vista que houve os depósitos em conta judicial (fls. 111 e 116).

O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

Destarte, ante a quitação do débito, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em consonância com o disposto no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Isento de custas judiciais.

Expeça alvará de liberação dos valores depositados/bloqueados nestes 

autos, devendo ser transferidos para a conta bancária informada pela 

parte exequente.

Após o decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6214 Nr: 667-37.2005.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Maria de Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:
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 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposta por Elza Maria de Jesus 

Santos, em face do executado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 Determinou-se a citação do executado à fl. 99.

Foi juntada sentença dos embargos à execução às fls. 120/121.

Foi proferida decisão determinando a expedição de RPV em favor do 

exequente.

Às fls. 136 e 141 foi expedido os alvarás de autorização, determinando a 

intimação do exequente para dizer quanto aos depósitos realizados e a 

quitação integral do débito.

Foi certificado pela exequente em comparecimento neste cartório ás fls. 

149, a quitação da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Tendo em vista que os alvarás de levantamento de valores foram 

devidamente recebidos pelo procurador da autora (fls. 136 e 141), bem 

como certidão da exequente informando a quitação do débito (fl. 117).

O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

Destarte, ante a quitação do débito, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em consonância com o disposto no art. 

924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Isento de custas judiciais.

Após o decurso do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30932 Nr: 49-14.2013.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Oracio Capeletto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTITA a presente demanda, nos termos do 

artigo 485, IV, do NCPC, bem como do Provimento n.º 84/2014, da colenda 

CGJ/MT.Custas pelo exequente.Sob a égide do art. 4º, do Provimento n.º 

84/2014, da colenda CGJ/MT, expeça-se a competente certidão de crédito 

em favor da parte exequente, bem assim intime-se à retirada, guardando-a 

em pasta própria durante o prazo 01 (um) ano (art. 6º do citado 

Provimento).Em nada sendo requerido, ao arquivo com baixa na 

d i s t r i b u i ç ã o . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Nortelândia-MT, 24 de fevereiro de 2017.Marina Carlos 

FrançaJuíza Substituta

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37666 Nr: 215-97.2012.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte ré, citada por edital, deixou 

decorrer o prazo sem apresentar contestação, razão pela qual DECRETO 

A SUA REVELIA, nos termos do art. 344 do NCPC.

Assim, em observância ao art. 72, inciso II, do referido diploma legislativo, 

nomeio como curador(a) especial do polo passivo o(a) nobre causídico(a) 

Dr(a). GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - OAB/MT 24.625/O, cuja verba 

honorária será fixada ao final do processo.

 Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação, bem como para que apresente defesa em favor da parte 

requerida, no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Em seguida, intime-se a parte requerente para manifestar-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34166 Nr: 321-98.2008.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULEIDE LIMA DA SILVA CARAFINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AMBROSIO CARAFINI, ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, 

atendendo ao despacho de fl. 79, sob pena de extinção, nos termos do 

art. 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56686 Nr: 1172-25.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUZA MARIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora não comprovou sua hipossuficiência e não 

efetuou o recolhimento das custas processuais, o que impede, por ora, a 

apreciação do pedido de liminar/tutela de urgência, caso haja.

 Desta forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao recolhimento das custas e 

taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 

456, § 1º, da CNGC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56683 Nr: 1169-70.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO CARLOS BACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora não comprovou sua hipossuficiência e não 
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efetuou o recolhimento das custas processuais, o que impede, por ora, a 

apreciação do pedido de liminar/tutela de urgência, caso haja.

 Desta forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao recolhimento das custas e 

taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 

456, § 1º, da CNGC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55119 Nr: 267-20.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI DEMBOGURSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora não comprovou sua hipossuficiência e não 

efetuou o recolhimento das custas processuais, o que impede, por ora, a 

apreciação do pedido de liminar/tutela de urgência, caso haja.

 Desta forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao recolhimento das custas e 

taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 

456, § 1º, da CNGC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56685 Nr: 1171-40.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA BARBOSA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora não comprovou sua hipossuficiência e não 

efetuou o recolhimento das custas processuais, o que impede, por ora, a 

apreciação do pedido de liminar/tutela de urgência, caso haja.

 Desta forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao recolhimento das custas e 

taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 

456, § 1º, da CNGC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56687 Nr: 1173-10.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a parte autora não comprovou sua hipossuficiência e não 

efetuou o recolhimento das custas processuais, o que impede, por ora, a 

apreciação do pedido de liminar/tutela de urgência, caso haja.

 Desta forma, intime-se a parte autora, por meio de seu procurador, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao recolhimento das custas e 

taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 

456, § 1º, da CNGC.

 Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46447 Nr: 791-56.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista ao advogado do réu, para apresentação das 

alegações finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31852 Nr: 408-59.2005.811.0090

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER DE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ADÉLIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50738 Nr: 156-70.2016.811.0090

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de citação do executado na zona urbana desta 

Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia junto ao site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, encaminhando a guia devidamente 

paga (original) a Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, nos termos do 

Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59396 Nr: 93-74.2018.811.0090

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA NOVO HORIZONTE LTDA, 

TRANSPORTADORA RODA VELHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÉRCIO VENDRUSCOLO - 

OAB:6550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente para que providencie o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça a fim de que seja 

cumprido o mandado de avaliação e intimação do bem imóvel da parte 

requerida na zona rural desta Comarca. Para tanto, deverá retirar a guia 

junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

encaminhando a guia devidamente paga (original) a Comarca de Nova 

Canaã do Norte/MT, nos termos do Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa
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 Cod. Proc.: 46141 Nr: 490-12.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARIA PAVIN DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samuel de Campos Widal 

Filho - OAB:7197-B/MT

 Ante o exposto, deixo de analisar por ora o pedido de ratificação da 

gratuidade da justiça outrora concedida e DEFIRO o prazo de mais 15 

(quinze) dias para a respectiva comprovação.Sem a comprovação, 

deverá a parte autora promover o recolhimento das custas processuais 

no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não atendimento das 

providências acima declinadas acarretará no indeferimento da inicial (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33090 Nr: 65-92.2007.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BORTOLETTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Plens - OAB:5603/MT, 

Rogério Lavezzo - OAB:5709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quantos aos cálculos apresentados pela parte executada.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59637 Nr: 217-57.2018.811.0090

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OZANINA MACHADO DELLATESTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH ALBERITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10302/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da analise dos autos, verifica-se que a parte autora apresentou o(s) 

comprovante(s) de recolhimento de custas e taxas judiciais, porém 

esta(ão) ilegivel(is) impossibilitando a conferência.

Assim, intime-se a parte autora, por intermédio de seu(ua) patrono(a), 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente cópias legiveis dos 

referidos comprovantes.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

 Caso seja atendida a determinação, remetam-se os autos ao Distribuidor 

para a conferência dos valores, devendo este certificar tal conferência.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60148 Nr: 409-87.2018.811.0090

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDSG, HGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. 

Havendo concordância, encaminhe-se os autos para homologação do 

presente acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55698 Nr: 629-22.2017.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON VIEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BRAN DE OLIVEIRA, EDIVALDA 

PEREIRA DE SOUZA, MÁRCIO DO NASCIMENTO VELOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. DEFIRO o pedido da parte ré e concedo o prazo de 05 (cinco) dias 

para a juntada dos instrumentos procuratórios. Em razão do adiantar da 

hora (19h13) e havendo outra audiência a ser realizada, mantenham os 

autos conclusos para exame dos pedidos das partes.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56031 Nr: 826-74.2017.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR KOPP LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16045/O

 EDITAL 001/2018

PROCESSO QUE ENTRARÁ EM JULGAMENTO NA SEGUNDA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO 

NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, DESIGNADA PARA O MÊS DE 

JUNHO DE 2018.

 O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA, MM Juiz de Direito e Presidente do 

Tribunal Popular do Júri da Comarca de Nova Canaã do Norte, Estado de 

Mato Grosso, na forma da lei etc.

 FAZ SABER a todos quanto interessar possam, principalmente o Digno 

Representante do Ministério Público desta Comarca, ao réu abaixo 

relacionado e a seu respectivo defensor, que foi designado o dia 25 de 

junho de 2018, com início às 09:00 horas para a SEGUNDA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, de conformidade com o artigo 429, § 

1º, do Código de Processo Penal, sendo elaborada a lista e escala do 

processo que entrará em julgamento na mencionada sessão e que 

obedecerá a seguinte pauta:

Dia 25.06.2018 – às 09:00 horas – Processo nº 826-74.2017.811.0090, 

código Apolo 56031, que o Ministério Público move contra CÉSAR KOPP 

LEAL, por ter sido pronunciado nas penas do artigo 121, § 2º, inciso III, 

c.c. o artigo 14, inciso II, art. 129, § 9º, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “h”, 

estes do Código Penal, e artigo 14 da Lei 10.826/03, tudo em concurso 

material, tendo como vítima CLAUDINEI DOS SANTOS e IRACEMA KOPP DA 

SILVA e como defensora DRA. ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - 

OAB/MT Nº 16.045, Defensora Nomeada.

 E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 

ignorância, mandou o MM. Juiz que se expedisse a presente lista do 

processo que deverá ser julgado na Segunda Reunião Ordinária do 

Tribunal Popular do Júri, que será afixada à Porta do Fórum local, onde 

funcionará este Tribunal. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 

Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso, aos oito (08) dias do mês 

de maio (05) do ano de dois mil e dezessete (2018).

 Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Presidente do Tribunal Popular do Júri

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59948 Nr: 342-25.2018.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em virtude da impossibilidade do(a) douto(a) representante ministerial 

comparecer à solenidade designada para 17/07/2018, visto a fruição do 

período de férias, REDESIGNO para o dia 28 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 

09H30, a audiência anteriormente agendada.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36847 Nr: 530-62.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS AUGUSTO CUISSI - 

OAB:14430-A

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56862 Nr: 1262-33.2017.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE ANDRADE PEREIRA - 

OAB:, KAMILA DE MOURA SANTOS - OAB:24032/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

Ante o teor da certidão retro, em razão da informação de desativação da 

Defensoria Pública, veiculada pelo Ofício nº 31/2017/DPE/MT, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) da parte exequente, o(a) nobre causídico(a), Dr(a). 

KAMILA DE MOURA SANTOS - OAB/MT nº 24.032/O, cuja verba honorária 

será fixada ao final do processo.

Intime-se pessoalmente o(a) mencionado(a) defensor(a), sobre o teor da 

nomeação, para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se a parte executada 

efetuou o pagamento das prestações vencidas e vincendas.

 Decorrido o prazo, certifique-se

Após, venham-me os autos conclusos.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se for necessário.

Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 05 de maio de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49537 Nr: 562-28.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINA PEREIRA MOTA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA DE MELO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMAR PEREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:9.415

 Vistos em mutirão processual.

 Intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

quanto ao pedido de desistência da parte autora às fls. 72/73 - Ref: 37, 

nos termos do art. 485, § 4º, do NCPC, cientificando-se de que o seu 

silêncio implicará em concordância tácita.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 27 de janeiro de 2018, em regime de mutirão 

processual.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71508 Nr: 1540-65.2016.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mercado Rio Doce Eireli - ME, Samoel Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Aparecido dos Santos, Claudia Cristina 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora 

(autora), para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 518,94 (quinhentos e dezoito 

reais e noventa e quatro centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos 

termos da r. sentença de fl. 20 e cálculo de fl. 23. O valor deverá ser 

preenchido separadamente na emissão da guia de recolhimento, da 

seguinte forma: R$ 387,03 de Custas Judiciais e R$ 131,91 de Taxa 

Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor total da 

condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – 

“Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68623 Nr: 1487-21.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 68623 – Autos n. 1487-21.2015.811.0091

 DECISÃO

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a defesa apresentou resposta à 

acusação suscitando preliminares (fls. 76/83). Entretanto, verifico que a 

preliminar aventada se confunde com o mérito da imputação, o qual será 

analisado oportunamente.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 08 de maio de 2018, às 18h10, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta precatória com a finalidade proceder-se à oitiva das 
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testemunhas e interrogatório do réu caso residam em outras comarcas.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70527 Nr: 865-05.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Código 70527 – Autos n. 865-05.2016.811.0091

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 48/49, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29/05/2018 às 15h50, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se Carta Precatória para 

inquirição das testemunhas que residirem em outra Comarca.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1º de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70527 Nr: 865-05.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Vistos em correição.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência para o 

dia 21/08/2018, às 15h50.

Expeça-se carta precatória, caso necessário.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68623 Nr: 1487-21.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Autos n. 1487-21.2015.811.0091 - Código 68623

DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 18 de setembro de 2018 às 

17h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75068 Nr: 1823-54.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75068 - Autos n. 1823-54.2017.811.0091

 Despacho

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de item 6 se refere à pessoa 

de Ancelmo Neiverth, e, no entanto, os documentos juntados aos autos, 

bem como a qualificação do requerido se referem à pessoa de Edilson 

Teixeira da Silva.

Assim, da narração dos fatos não se tem conclusão lógica, pois não há 

como identificar a parte requerida.

Por tais motivos, determino à emenda da inicial, no prazo de 15 dias, para 

que o autor adeque os pedidos com os fatos narrados, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Com o decurso de prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 03 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76448 Nr: 598-62.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar à 

inicial, devendo trazer aos autos a última declaração de imposto de renda, 

ou comprovante de rendimento, ou qualquer outro documento suficiente à 

confirmação da alegada incapacidade momentânea, para análise do 

pedido, ou não havendo comprovação, proceda ao recolhimento de 

custas, sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (CPC § 2º do art. 

99 e art. 290).Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 

04 de maio de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37341 Nr: 457-58.2009.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SAPS, APP, TAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 24 de setembro de 2018 às 16h.

Proceda-se as intimações necessárias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 946 de 1154



Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76648 Nr: 738-96.2018.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos S/A - 

Banco ABN AMRO Real S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosa de Souza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT-9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, verificando estarem presentes os requisitos ensejadores da 

espécie DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na 

inicial expedindo-se o competente mandado, devendo o veículo ser 

depositado em mãos do representante do depositário informado pelo autor, 

que será responsável pelo bem na qualidade de depositário fiel, mediante 

auto circunstanciado, especificando o estado dos bens, os quais deverão 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, 

para que o requerido pague a dívida pendente descrita na inicial, mais 

custas, despesas e honorários advocatícios.Determino ainda seja intimado 

o credor a indicar depositário fiel passível de localização nesta Comarca, 

no prazo de 05 (cinco) dias, registrando-se que, em caso de transcurso in 

albis deste prazo, nomear-se-á depositário fiel do bem apreendido ao 

próprio devedor.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76816 Nr: 846-28.2018.811.0091

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Mercilia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Excelentíssimo Senhor Prefeito de Nova 

Bandeirantes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO, a liminar pleiteada. Portanto, emende a 

impetrante a petição inicial, comprovando, no prazo de 15 (quinze) dias, 

que adotou, previamente à propositura da ação, as medidas previstas no 

artigo 3º da Lei n. 12.016/09, sob pena de indeferimento da exordial.Com o 

decurso do prazo, venham os autos conclusos para decisão.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 8 de maio de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33375 Nr: 742-56.2006.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Silveira, Elizete Scardelato Silveira, Luciano 

Scardelato Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolinha, Invasores Desconhecidos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riely Camilo Bordini - 

OAB:sp387986

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado Riely Camilo Bordini para que proceda a devolução destes 

autos, no prazo de 24 horas, que se encontra em carga com prazo 

extrapolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74846 Nr: 1679-80.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claci Maria Marcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o 

advogado Edson campos de Azevedo para que proceda a devolução 

destes autos, no prazo de 24 horas, que se encontra em carga com prazo 

extrapolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75145 Nr: 1865-06.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARF, RV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 24 de setembro de 2018 às 16h30.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76817 Nr: 847-13.2018.811.0091

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucineia de Oliveira Corsetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Excelentíssimo Senhor Prefeito de Nova 

Bandeirantes - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 76817 - Autos n. 847-13.2018.811.0091 Vistos em correição. 

Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por 

LUCINEIA DE OLIVEIRA CORSETTI contra ato praticado pelo PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES-MT, todos devidamente qualificados 

nos autos, alegando, em síntese que a impetrada se submeteu à concurso 

público para provimento de vagas concorrendo ao cargo de Técnico de 

Enfermagem, conforme disposições contidas no edital nº 001/2016. 

Segundo consta, o edital ofertou vagas 05 (cinco) vagas para o cargo de 

técnico de enfermagem e mais 05 (cinco) para cadastro reserva, tendo a 

impetrante sido classificada na 20ª (vigésima) colocação, conforme Edital 

de Concurso Público nº 001/2016 – E, resultado final. Relata que o 

Município empossou os 14 (quatorze) primeiros aprovados, e que a 

autoridade apontada como coatora vem realizando contratações precárias 

sem efetuar sua convocação para tomar posse do cargo. Requer a 

concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora nomeie a 

impetrante para o cargo de Técnica de Enfermagem. Com a inicial, vieram 

os documentos de fls. 12/56. Ante o exposto, INDEFIRO, a liminar 
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pleiteada. No mais, analisando os documentos trazidos pela impetrante, 

verifica-se que o edital previa 05 (cinco) vagas para contratação imediata 

e 05 (cinco) para cadastro de reserva (fls. 18). A autora informa que foi 

aprovada na 20º posição e que o município já teria convocado até o 14º 

colocado. Portanto, emende a impetrante a petição inicial, comprovando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, que adotou, previamente à propositura da 

ação, as medidas previstas no artigo 3º da Lei n. 12.016/09, sob pena de 

indeferimento da exordial. Com o decurso do prazo, venham os autos 

conclusos para decisão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74652 Nr: 1585-35.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani de Carvalho Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando França Nishikawa - 

OAB:13169-O

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO (INTIMAÇÃO POR ATO 

ORDINATÓRIO) Nos termos da legislação vigente (artigo 162, § 4º do 

CPC); na Constituição Federal (art. 93, XIV); no item 2.17.4.7 e Provimento 

nº 56/2007, impulsiono estes autos para intimar o advogado do 

denunciado para apresentar as Razões do Recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66435 Nr: 82-47.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Santos da Trindade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Vistos em correição.

Fixo honorários à Dra. Cintia Laureano Leme, OAB/MT n. 6907/O, no 

importe de 05 URH (R$ 4.482,53 - quatro mil e quatrocentos e oitenta e 

dois reais e cinquenta e três centavos) – item 24.1 da Tabela de 

Honorários da OAB/MT - a título de honorários, devendo ser suportado 

pelo Estado de Mato Grosso, em razão da apresentação das 

contrarrazões retro.

Remetam-se os autos imediatamente ao E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso – TJ/MT com as nossas homenagens.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67368 Nr: 662-77.2015.811.0091

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMdNB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 19 de outubro de 2018, às 13h30.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61780 Nr: 1265-58.2012.811.0091

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Neres da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Augusto da Silva - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, efetuado o pagamento e nada sendo requerido no prazo de 10 

dias, arquivem-se os autos, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30786 Nr: 528-36.2004.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Marciano de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene da Silva Melo (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:OAB/MT 10.961-B, Suetonio Paz - OAB:5203-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Atento à teoria do isolamento dos atos e das regras de direito 

intertemporal, considerando, ainda, a nova sistemática processual trazida 

pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, verifico que o processo se 

encontra na fase do art. 1.022 do CPC de 1973, cujo correspondente, no 

código em vigência, é o art. 647.

Assim, faculto as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, trazer aos 

autos pedido de quinhão.

Após, conclusos para a decisão de deliberação da partilha

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40950 Nr: 689-02.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Risonaldo Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Poliana Teixeira Machado - 

OAB:29.251 DF

 Vistos em correição.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 62/63, argumentando que o denunciado agiu 

em legítima defesa.

Entretanto, em que pese os argumentos da defesa com relação à tese de 

excludente de ilicitude, insta salientar que para a absolvição sumária, 

consubstanciada na legítima defesa, exige-se prova plena e incontestável 

para sua aplicação.

No caso em tela, verifica-se que as provas produzidas na fase 

investigativa (cautelares, antecipadas ou não repetíveis), aliadas aos 

demais elementos de informação trazidos pelo caderno investigativo não 

mostram de plano a existência de justificante.

Destarte mostra-se imperiosa a conclusão pela continuidade da ação 

penal e a designação da instrução processual para que, sob a luz do 

contraditório e da ampla defesa, seja possível encontrar-se a verdade real 

dos fatos, objetivo máximo do ordenamento processual penal pátrio.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 30 de julho de 2018, às 15h10, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 948 de 1154



Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68622 Nr: 1486-36.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Café de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Vistos em correição.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 69/70, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de setembro de 2018, às 15h30, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 30546 Nr: 218-30.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 30546 – Autos n. 218-30.2004.811.0091

Vistos em correição.

Defiro o pedido integralmente o pedido de fls. 92/93.

Proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito exequendo (R$ 

1.482.655,46 – fl. 94), via SISBACEN. Se a diligência de constrição de 

valores on-line for positiva, converta-se em penhora os valores 

eventualmente bloqueados, transferindo-se para a conta judicial.

Após, intime-se o executado da penhora para, querendo, opor embargos 

no prazo de 30 dias. Transcorrendo in albis o prazo para embargos, 

libere-se o valor ao exequente via alvará de levantamento.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada da penhora.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, expeçam-se ofícios à Confederação Nacional de 

Empresas de Seguros Gerais e Previdência (CNSeg), Previdência Privada 

e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, requisitando informações 

acerca de aplicações financeiras em nome do devedor.

Ainda, expeçam-se ofícios à BM&F BOVESPA e CVM (Comissão de 

Valores Mobiliários) para a mesma finalidade.

Com as respostas negativas, tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, 

indique a Fazenda Pública Estadual outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73418 Nr: 895-06.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena -

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPEC COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTA -ME, Antonio Sérgio de Souza, Veroni dos Santos 

Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 73418 – Autos n. 895-06.2017.811.0091

Vistos em correição.

Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema BACENJUD, requerido à 

fl. 48.

Proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito exequendo (R$ 

103.418,60 – fl. 49), via SISBACEN. Se a diligência de constrição de 

valores on-line for positiva, converta-se em penhora os valores 

eventualmente bloqueados, transferindo-se para a conta judicial.

Após, intime-se o executado da penhora para, querendo, opor embargos 

no prazo de 30 dias. Transcorrendo in albis o prazo para embargos, 

libere-se o valor ao exequente via alvará de levantamento.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada da penhora.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

a Fazenda Pública Estadual outros bens da parte devedora que possam 

ser penhorados, no prazo de 10 dias.

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 26 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62092 Nr: 247-65.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valnei da Silva, Joceni Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, Defiro o pedido de bloqueio de ativos pelo sistema 

BACENJUD.Proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito 

exequendo (R$ 93.004,48 – fl. 94), via SISBACEN. Se a diligência de 

constrição de valores on-line for positiva, convertam-se em arresto os 

valores eventualmente bloqueados.Após, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) 

vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a 

citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido, tudo 

nos termos do § 1º do art. 830 do CPC.Frustradas a citação pessoal e com 

hora certa, intime-se o exequente para requerer o que de direito, no prazo 

de 05 dias (§ 2º do art. 830 do CPC).Aperfeiçoada a citação e transcorrido 

o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, 

independentemente de termo (§ 3º do art. 830 do CPC).Caso sejam 

infrutíferas as diligências de constrição de créditos via SISBACEN, 

intime-se a parte Credora para manifestação em 5 dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, inciso 

III, Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova 

Monte Verde/MT, 27 de abril de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76378 Nr: 571-79.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verônica Morais Gasques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista do pedido de justiça gratuita, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, juntar os 03 últimos holerites para análise do pedido, sob 

pena de indeferimento do benefício.

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e façam os autos 

imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68048 Nr: 1142-55.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djanira Casturina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurrondes Francisco Machado, Alessandra de 

Oliveira Cavalheiro Antunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 68048 – Autos n. 1142-55.2015.811.0091.

 Vistos em correição.

Em atenção à emenda à inicial efetuada às fls. 46, verifico que a autora 

juntou declaração de renda com firma reconhecida.

Com efeito, em que pese a declaração ter sido reconhecido em cartório, 

entendo que ela não possui o condão de comprovar a hipossuficiência 

alegada, uma vez que em sua qualificação na petição inicial consta a 

profissão de comerciante.

Desta forma, intime-se novamente a autora para, no prazo de 15 dias, 

emendar a petição inicial, comprovar a hipossuficiência alegada, devendo 

trazer aos autos a última declaração de imposto de renda, ou comprovante 

de rendimento, ou qualquer outro documento suficiente à confirmação da 

alegada condição de falta de recursos, ou não havendo comprovação de 

hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de Processos Civil.

Com o decurso do prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde, 03 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76368 Nr: 562-20.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandi Alves Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

À vista do pedido de justiça gratuita, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 dias, juntar os 03 últimos holerites para análise do pedido, sob 

pena de indeferimento do benefício.

Decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e façam os autos 

imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75076 Nr: 1828-76.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Cardoso Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75076 – Autos n. 1828-76.2017.811.0091

Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 10 

de agosto de 2018, às 18h30.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 04 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68478 Nr: 1381-59.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão dos Santos Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Código 68478 – Autos n. 1381-59.2015.811.0091

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público 

de Estado de Mato Grosso em face do Adão dos Santos Guedes, todos 

devidamente qualificados nos autos.

As partes são legítimas e estão regularmente representadas, não havendo 

nulidades a serem declaradas ou questões processuais a serem 

apreciadas nesta oportunidade, pelo que dou o feito por saneado, fixando 

como ponto controvertido o mérito da ação.

Para a solução do mérito da causa, entendo necessária a designação de 

audiência de instrução e julgamento.

 Sendo assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 31 

de julho de 2018, às 13h30.

Intimem-se as partes, na forma do artigo 270 e seguintes, do Código de 

Processo Civil, e art. 422 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, para comparecerem à audiência, 

sob pena de confissão.

O requerido deverá promover o comparecimento das testemunhas a 

audiência, independente de intimação, nos termos do art. 455, do Código 

de Processo Civil.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público pessoalmente.

A contar da intimação desta decisão o requerido possuirá o prazo de 15 

dias para juntar aos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, §4º e 450 do CPC

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 8 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 63458 Nr: 1430-71.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassio Figueiredo Rosa, Rubens Ramos de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 28 de setembro de 2018 às 13h30.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37214 Nr: 344-07.2009.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Menezes Baiocho, Darci Antonio 

Vicentin, Silas da Silva, João Batista da Silva, Sandro Roberto da Silva, 

Adenilso Lucio Otenio, João Carlos Dal Bem, Wilson Alves de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241, Claudinéia de Oliveira - OAB:OAB/MT 10.845, 

Eron da Silva Lemes - OAB:MT 8358-B, NARJARA ALINE BRAZ DA 

SILVA - OAB:12928, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 21 de setembro de 2018 às 14h30.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67631 Nr: 830-79.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 28 de setembro de 2018 às 14h40.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68301 Nr: 1265-53.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 21 de setembro de 2018 às 18h.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73043 Nr: 641-33.2017.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Luz de Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO.No mais, verifico que os presente embargos 

não trouxeram instrumento que confira poderes ao causídico postular em 

juízo. Desta forma, deverá o embargantes, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial juntando a respectiva procuração, sob pena de 

indeferimento e extinção do feito.Coma juntada de procuração, intime-se o 

embargado para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 920, CPC).Por fim, determino o apensamento dos autos 

606-10.2016.811.0091 – cód. 70168 a estes autos.Com o decurso do 

prazo, façam os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Nova Monte Verde/MT, 9 de maio de 2018.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74365 Nr: 1396-57.2017.811.0091

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir José Agostini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Santos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:MT 8182, Darvin Krauspenhar Junior - OAB:9.601-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

Conforme se se observa das fls.13 seguintes o requerente foi intimado a 

recolher custas de diligência do Oficial de Justiça. Houve a expedição de 

mandado de citação, tendo o autor recolhido as custas. Às fls. 20 foi 

certificada a citação do polo passivo da demanda.

 Entretanto, não houve determinação nesse sentido já que o despacho de 

fls. 12 determinou a intimação da parte autora para recolher as custas de 

ingresso ou comprovar a hipossuficiência alegada.

Destarte, tenho que a citação foi inválida eis que, além de ter sido 

realizada sem determinação do juízo, sequer fora recebida a petição 

inicial.

Logo, é o caso de invalidação dos atos praticados já que em evidente 

significar qualquer desconformidade com as normas reguladoras.

Certifique a Secretaria de forma pormenorizada acerca do ocorrido.

De outro lado, verifico que estão preenchidos os requisitos dos artigos 

319 e 320 Código de Processo Civil.

Além disso, preenchidos os requisitos do art. 700 do CPC.

Houve o recolhimento das custas às fls.24-v.

Expeça-se o mandado de citação, pagamento, de entrega de coisa ou 

para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o pagamento 

de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% (cinco por cento) do 

valor da causa (CPC, art. 701), anotando-se, ainda, nesse mandado, que, 

caso o réu o cumpra, no prazo estipulado, ficará isento de custas 
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processuais (CPC art. 701, § 1º).

Conste, ainda, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos (art. 

702 do CPC), e que, não havendo o cumprimento da obrigação ou 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (art. 701, § 2º, do CPC).

Apresentando o requerido, embargos à ação monitória, no prazo legal, 

certifique-se e intime-se o autor para responder os embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74871 Nr: 1696-19.2017.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Marino Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74871 - Autos n. 1696-19.2017.811.0091. SENTENÇA Vistos em 

correição. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por 

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, em face de SUPERMERCADO 

MARINO LTDA ME, ambos qualificados nos autos. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 07/14. A parte autora foi intimada para emendar a 

petição inicial para trazer aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o título 

de crédito mencionado na inicial consistente em duplicata (fls. 16). 

Entretanto, apesar de devidamente intimada (fls. 17), trouxe aos autos 

boleto bancário e extrato de protesto. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar e 

a petição inicial. Por conseguinte, com arrimo nos artigos 330, inc. III e 485, 

I e VI ambos do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas remanescentes pelo autor. Sem condenação em verba 

honorária porque a relação processual não se angularizou. Com o trânsito 

em julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 9 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60057 Nr: 1322-13.2011.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Estradeiro, Romildo Perotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão- Atos Ordinatórios

Nos termos da legislação vigente, artigo 162, § 4° do CPC, Portaria nº 

026/2012-DF, art.2º, I, “f”, impulsiono estes autos ao Setor de Expedição 

de Matéria para Imprensa, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

Autora, para efetuar o depósito referente à diligência do Oficial de Justiça 

para citação no montante de R$ 21,00 (vinte e um reais). A guia deverá 

ser emitida no site do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65684 Nr: 1502-24.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Fritzen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 09 de outubro de 2018, às 17h20.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65595 Nr: 1441-66.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Pena Generoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 19 de outubro de 2018, às 16h30.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72513 Nr: 285-38.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Nascimento de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU: "Vistos em correição, 

etc.Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 57/60, não suscitando preliminares.Assim, 

não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no 

artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

03/09/2018 às 16h50, devendo ser intimadas as testemunhas arroladas 

pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, assim como o 

réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de 

pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de acordo com o artigo 

411 do CPP.

 Expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas que 

residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, por meio de seus 

patronos, da expedição da missiva . Intime-se o réu."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71603 Nr: 1610-82.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Gonçalves da Rosa, Gilmar Pereira de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a defesa apresentou resposta à 

acusação afirmando a inexistência de justa causa. Entretanto, verifico que 

a preliminar aventada se confunde com o mérito da imputação, o qual será 

analisado oportunamente.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia24 de setembro de 2018, às 17h30, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 
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acordo com o artigo 411 do CPP.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se Carta Precatória para 

inquirição das testemunhas que residirem em outra Comarca.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66323 Nr: 23-59.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley Linjardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues de 

Carvalho - OAB:6.023-A

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 22 de outubro de 2018, às 13h30.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62210 Nr: 366-26.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Marcos Grillo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 19 de outubro de 2018, às 14h10.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 29993 Nr: 89-25.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Asseflora Assessoria, Planej e Consultoria 

Florestal Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - OAB:3.009

 Vistos em correição.

Diante da documentação trazida aos autos pela parte executada, intime-se 

a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar 

requerendo o que for de direito.

Por oportuno, considerando que o feito tramita desde 2004, diga o 

exequente acerca da ocorrência da prescrição intercorrente.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 29993 Nr: 89-25.2004.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Asseflora Assessoria, Planej e Consultoria 

Florestal Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - OAB:3.009

 Vistos em correição.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e artigo 

320 do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da incapacidade laborativa do requerente, não havendo 

por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo 

de dano (art. 300 do CPC).

 Considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, em 

consta orientação dos Procuradores Federais pela não realização de 

acordos em audiência de conciliação, bem como ante a impossibilidade de 

locomoção dos mesmos para as audiências de conciliação devido ao 

grande número de demandas em várias Cidades do Estado, cite-se o réu, 

por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que responda a presente ação, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68063 Nr: 1157-24.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pérola Transportes Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de 

Justiça, no sentido de que somente se faça a citação por edital, quando 

esgotadas todas as vias de localização do devedor, caso contrário, a 

citação será nula.Ademais a Fazenda Pública deveria ter tentado localizar 

o Executado, buscando novos endereços, com a expedição de ofícios à 

Delegacia da Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral, etc, todavia, 

acabou optando pelo mais cômodo.O Tribunal de Justiça do estado de 

Mato Grosso assim tem decidido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. 

NÃO-EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. 

RECURSO PROVIDO. Para que se proceda à citação por edital, é 

necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do 

devedor, a incluir, por exemplo, o envio de pedidos de informação a 

órgãos públicos. (AI 14110/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016).”Isto exposto, INDEFIRO o pedido de citação por 

edital.INTIME-SE a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, requerer o 

necessário, sob pena de arquivamento.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75365 Nr: 1974-20.2017.811.0091

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudirene Menin - OAB:MT 

18421
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que a petição retro veio desacompanhada da 

documentação a que se refere, intime-se a parte autora para juntar a 

documentação mencionada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Por oportuno, deverá a peticionante juntar aos autos a declaração dos 

demais herdeiros do falecido, autorizando que a requerente promova o 

levantamento integral do valor ou apenas de sua meação, conforme 

determinado no despacho de fls.12.

Decorrido o prazo sem manifestação certifique-se e voltem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76245 Nr: 504-17.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ervi Garbin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência.De outro lado, o art. 798, I, b, do 

Código de Processo Civil determina que o credor ao requerer a execução, 

deverá instruí-la com o demonstrativo de débito atualizado até a data da 

propositura da ação.Assim, intime-se o autor para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar à inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, ou não havendo comprovação de 

hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.Ademais, deverá o autor, em igual prazo, 

emendar à inicial, adequando-a aos arts. 798 e seguintes do CPC, 

devendo juntar aos autos o demonstrativo de débito atualizado.Decorrido o 

prazo sem manifestação do exequente, certifique-se e façam os autos 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68485 Nr: 1387-66.2015.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar de Castro Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Autos n. 1745-07.2010.811.0091 - Código 40013

 DESPACHO

Vistos em correiçao.

Após o trânsito em julgado da sentença proferida na data de hoje nos 

autos 1387-66.2015.811.0091, intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco), dias requerer o que de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 9 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76371 Nr: 564-87.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patrícia Santos Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência.Demais disso, compulsando os 

autos, verifico que o valor atribuído à causa encontra-se em dissonância 

do proveito econômico pretendido pelo requerente, conforme dispõe o art. 

292 do Código de Processo Civil.Desta forma, intime-se o autor para, no 

prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, retificando o valor da causa, 

bem como para que comprovem a hipossuficiência alegada, ou não 

havendo comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de 

custas, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de 

Processos Civil.Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos.Por fim, intime-se 

a parte autora para que diga, em igual prazo, acerca de eventual 

propositura de liquidação de sentença na Ação Coletiva a que se refere 

na inicial.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 76369 Nr: 563-05.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Barbosa dos Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Educacional Vanguard - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência.Demais disso, compulsando os 

autos, verifico que o valor atribuído à causa encontra-se em dissonância 

do proveito econômico pretendido pelo requerente, conforme dispõe o art. 

292 do Código de Processo Civil.Desta forma, intime-se o autor para, no 

prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, retificando o valor da causa, 

bem como para que comprovem a hipossuficiência alegada, ou não 

havendo comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de 

custas, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de 

Processos Civil.Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos.Por fim, intime-se 

a parte autora para que diga, em igual prazo, acerca de eventual 

propositura de liquidação de sentença na Ação Coletiva a que se refere 

na inicial.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 65185 Nr: 1098-70.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gomes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 Autos n. 1098-70.2014.811.0091 - Código 65185

Despacho

Vistos em correição.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 08 de junho 2018 às 14:30 

h.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 07 de maio de 2018.

DR. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

 Juiz substituto em substituição legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 31085 Nr: 965-77.2004.811.0091

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anselmo Neiverth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica São Paulo S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:4342-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan Pagnani Trujillo - 

OAB:OAB/MT 10.961-B, Willian Marcondes Santana - OAB:SP 129.693

 Código 31085 - Autos n. 965-77.2004.811.0091

Vistos em correção.

Defiro o pedido de fls. 132/133.

 Assim, proceda-se ao bloqueio de valores até o limite do crédito 

exequendo (R$ 16.573,30 - dezesseis mil e quinhentos e setenta e três 

reais e trinta centavos - fl. 133), via BACENJUD.

 Se a diligência de constrição de valores on-line for positiva, converta-se 

em penhora os valores eventualmente bloqueados, transferindo-se para a 

conta judicial.

 Após, havendo penhora, nos termos do art. 53, §1º da Lei 9099/95, 

designe-se audiência de conciliação intimando-se o executado da penhora 

para, querendo, opor embargos.

Anote-se, ainda, que não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor (art. 53, §4º da Lei 9099/95).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º10/2018-DF

 O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

– MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOVA 

UBIRATÃ, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

LEGAIS,

RESOLVE:

I – Determinar, com fulcro no art.170 da Lei nº04/90, combinado com artigo 

n.19 do Provimento n. 005/2008/CM, a instauração de Sindicância 

Disciplinar para apurar falta funcional imputada ao servidor Idelson Melo da 

Silva, cargo Oficial de Justiça, Matrícula 2611, no Procedimento 

Administrativo nº 654-81.2017.811.0107 – Código 62481.

II – Constituir Comissão de Sindicância Disciplinar, composta pelos 

servidores Euricles Mário da Silva Junior, Analista Judiciário, matricula 

24420; Ederson Pippus Ferreira, Oficial de Justiça, matricula 11741 e 

Bárbara Nascimento Vieira, Distribuidora/Contadora/Partidora, matricula 

26908, para sob a presidência do primeiro, dar cumprimento ao item 

precedente.

III – Deliberar que, nos termos do artigo 25 do Provimento n. 005/2008/CM, 

quando das realizações de atos processuais ou diligências deliberadas 

em reunião, serão dispensados das respectivas atividades regulares e 

poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração 

Pública, em diligências necessárias à instrução processual.

Dê-se ciência.

Publique-se e cumpra-se.

Nova Ubiratã/MT, 09 de maio de 2018.

Glauber Lingiardi Strachicini

Juiz de Direto Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52510 Nr: 394-09.2014.811.0107

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNH, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO MARCON 

MARCHETTI - OAB:45355 PR, Nilto Sales Vieira - OAB:11038 PR

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Executada, para que efetue , no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 55 ou Ref. 29. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e noventa e quatro 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único, Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia (paga) na 

Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo PEA aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60058 Nr: 1335-85.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATS, LTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Executada, para que efetue , no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de fls. 55 ou Ref. 29. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 376,85 (trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 129,94 (cento e vinte e nove reais e noventa e quatro 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado que poderá acessar 

o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - PRIMEIRA 

INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único, Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia (paga) na 

Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo PEA aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55561 Nr: 668-36.2015.811.0107

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B/MT, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216, 

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA as partes, para que efetue , no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 9.092,88 

(nove mil e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), sendo esse 

valor dividido por ambas as partes ficando o valor em R$ 4.546,44 (quatro 

mil, quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) para 

cada, a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 309 ou Ref. 

41. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 2.313,99 (dois mil 

e trezentos e treze reais e noventa e nove centavos), para recolhimento 

da guia de custas e R$ 2.232,45 (dois mil, duzentos e trinta e dois reais e 

quarenta e cinco centavos), para fins da guia de taxa, este valor já divido 

para ambas as partes. Fica cientificado que poderá acessar o site 
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www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", 

clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher 

os campos com o número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema vai gerar um Boleto único, Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolar a guia (paga) na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã 

ou pelo PEA aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32855 Nr: 205-70.2010.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONACENTRO - COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DO CENTRO-OESTE, JAIME RIBEIRO DE SOUZA, ADEMIR 

CARLOS PINESSO, VANDER CARLOS PINESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR 

SUBPROCURADOR-GERAL FISCAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Zandonadi - 

OAB:4266 MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento nº. 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte Executada, para que efetue , no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.298,52 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença de fls. 63 ou 

Ref. 13. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.149,26 (um 

mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 1.149,26 (um mil, cento e quarenta e 

nove reais e vinte e seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO DE 

GUIA ONLINE - PRIMEIRA INSTÂNCIA", clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto 

único, Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolar a guia (paga) 

na Distribuição do Fórum de Nova Ubiratã ou pelo PEA aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62211 Nr: 488-49.2017.811.0107

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPSERV’S – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS 

PRESTADORES DE SERVIÇO DE SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT, 

PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT, 

COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DOS TELES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE GONÇALVES 

IZIDÓRIO - OAB:13194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELI MODESTO 

FRANCISCATTO - OAB:18403/O

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61065 Nr: 1870-14.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO EPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, intime-se a parte 

requerente/exequente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Intime-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53241 Nr: 813-29.2014.811.0107

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idenio Mariani, Edna Aparecida Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telmar Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

Andre Possato, Zair Nelci Hermann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANI MARIANI VOZNIAK - 

OAB:18391/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, intime-se a parte 

requerente/exequente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Intime-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67639 Nr: 639-78.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BELEM, JOAO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Considerando o certificado na ref. 2, determino a intimação da parte 

exequente, por intermédio de seu patrono via DJE, para que recolha as 

custas e taxas judiciárias, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art.456, §1, da CNGC).

 Decorrido o prazo, com ou sem o recolhimento, certifique-se e retornem 

os autos conclusos.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54697 Nr: 275-14.2015.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSIR ROLOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Determino a busca de endereço do requerido NELSIR ROLOFF 

(nascimento: 04/06/1976; filiação: Martha Glienke Roloff) nos sistemas de 

convênio do e. TJMT.

Aportando aos autos endereço diferente daquele declinado pelo 

requerente, proceda-se a tentativa de citação por AR e se infrutífera, 

proceda-se com a citação pessoal.

Caso frustrada a tentativa de citação, ou infrutífera a busca de endereço, 

determino seja realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do artigo 256, II do NCPC.

Decorrido o prazo sem resposta, desde já nomeio como curador especial 

para defender os interesses do requerido, a i. Dr. ELLEN XIMENA 

BAPTISTA DE CARVALHO DIER, OAB/MT 17232/O, devendo a Secretaria 

do Juízo providenciar as comunicações necessárias.

Escoado o prazo, intime-se o requerente para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar sobre os rumos da presente demanda.

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como carta de 

intimação, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65116 Nr: 1784-09.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKI JHONATAN DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178

 Vistos em correição.

Recebo o RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo acusado. Ademais, 

considerando a juntada das respectivas razões recursais pela Defesa, 

dê-se vista ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões.

Oportunamente, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens e anotações de estilo.

CUMPRA-SE com urgência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52252 Nr: 253-87.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/GO 33.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Considerando que as tentativas de localização do requerido restaram 

infrutíferas e levando-se em conta o postulado pela requerente (ref. 82), 

DETERMINO a busca de endereço do requerido IRANI PEREIRA DE MELLO 

(nascimento: 03/08/1977; filiação: Silma Pereira de Mello) nos sistemas de 

convênio do e. TJMT.

Aportando aos autos endereço diferente daquele declinado pela 

requerente, proceda-se a tentativa de citação por AR e se infrutífera, 

proceda-se com a citação pessoal.

Caso frustrada a tentativa de citação, ou infrutífera a busca de endereço, 

determino seja realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do artigo 256, II do NCPC.

Decorrido o prazo sem resposta, desde já nomeio como curadora 

especial, para a defesa dos interesses do requerido, a i. Dr. ELLEN 

XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO DIER, OAB/MT 17232/O, devendo a 

Secretaria do Juízo providenciar as comunicações necessárias.

Escoado o prazo, intime-se a requerente, por intermédio de seu patrono, 

via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre os rumos da 

demanda.

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como carta de 

intimação, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51761 Nr: 1058-74.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PEDRO VIEIRA DE GÓES, GUIOMAR GOBBO DE GÓES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JOSÉ DOS SANTOS, DEUSDETE DE 

TAL, BARRINHA, JOSE REINALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidiane Locatelli - OAB:17381 

OAB/MT, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10.925 B MT, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006, DANIEL WURZIUS - OAB:14006/MT, JOYCE DE OLIVEIRA 

SILVA CAMPOS - OAB:8779-E/MT, Thais de Oliveira Silva Campos - 

OAB:4372-E, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:8188-B/PR

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Ressai dos autos pedido de citação por edital, porém, verifico que não se 

esgotaram todas as diligências a fim de localizar o endereço da requerida.

Assim, DETERMINO a busca de endereço da requerida JANE APARECIDA 

DOS SANTOS, nos sistemas de convênio do e. TJMT.

 Aportando aos autos endereço diferente daquele declinado pela parte 

requerente, proceda-se a tentativa de citação por AR e se infrutífera, 

proceda-se com a citação pessoal.

Caso frustrada a tentativa de citação, ou infrutífera a busca de endereço, 

determino seja realizada a citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

nos termos do artigo 256, II do NCPC.

Decorrido o prazo sem resposta, desde já nomeio como curadora 

especial, para a defesa dos interesses da requerida, a i. Dr. ELLEN 

XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO DIER, OAB/MT 17232/O, devendo a 

Secretaria do Juízo providenciar as comunicações necessárias.

Escoado o prazo, intime-se a parte requerente, por intermédio de seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre os 

rumos da demanda.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61739 Nr: 243-38.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herminio de Matos Tavares, Espólio de Maria Lidia 

Pereira Duarte de Matos Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brandão Vieira, HERMES GONÇALO 

FERREIRA, HAROLDO CANAVARROS SERRA, Governo do Estado do 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTIANE SEVERINA DE FREITAS 

FERREIRA - OAB:12.481-B, MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA 

JUNIOR - OAB:12622/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Roberto Félfili - 

OAB:3923, LIDIANE LOCATELLI - OAB:17381/O, SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B/MT

 VISTOS.

INDEFIRO o pedido de citação por edital do requerido José Brandão Vieira 

(ref. 64), porquanto não esgotado todos os meios necessários, não 

houve, ainda, a busca de endereço deste junto aos sistemas de convênio 

do e. TJMT.

Sob este aspecto, DETERMINO a busca de endereço deste, nos sistemas 

de convênio do e. TJMT.

Aportando aos autos endereço diferente daquele declinado pelo 

requerente, proceda-se a tentativa de citação por correio.

Caso frustrada a tentativa de citação por correio, ou infrutífera a busca de 

endereço, determino a citação por edital, com prazo de 30 dias, nos 

termos do art. 256, II, do NCPC.

Decorrido o prazo sem resposta, desde já nomeio como curador especial 

o Dr. Renato Negrão Barbosa Junior (OAB/MT 22228/A), o qual deverá ser 

intimado para manifestar.

Com a resposta, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se, servindo cópia desta decisão como carta de 

intimação, ante a escassez de servidores nesta Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59870 Nr: 1242-25.2016.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DA SILVA, ALICE FATIMA 

MADELA DA SILVA, OSVALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção ao postulado na ref. 34, consigno que já fora realizada busca 

de endereço dos requeridos OSVALDO DA SILVA e ANA MARIA DA 

SILVA, conforme anexo na decisão de ref. 28.

Desse modo, intime-se a parte requerente para no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55131 Nr: 471-81.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI GUOLLO -ME, DAVI GUOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0, SÉRGIO HEMING - OAB:OAB/MT 2869, SÉRGIO HEMING JUNIOR 

- OAB:20.865/MT

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

A Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução fiscal em face de 

DAVI GUOLLO, ambos já qualificados, pretendendo a realização do crédito 

representado pela Certidão de Dívida Ativa n°: 20155733.

Entre um ato e outro, a exequente aportou nos autos notícia de pagamento 

da dívida, postulando pela extinção da execução (ref. 44).

É o necessário. Fundamento e Decido.

O pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua extinção, 

nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que faz perecer 

o objeto da demanda, afastando o interesse processual até então 

presente.

Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Custas pela parte executada.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62011 Nr: 397-56.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Trevisol Boscardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CORDOBA FRUTO - 

OAB:21244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º do mesmo 

dispositivo. Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, se 

houve necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e 

parágrafos do Novo Código de Processo Civil.Ainda, intimem-se as partes 

via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso haja 

requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, bem como seus 

patronos, constando do mandado que se presumirão confessados os 

fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se 

recusem a depor.FIXO O SEGUINTE PONTO CONTROVERTIDO: a) 

qualidade de segurado especial; b) prova do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no prazo previsto pela legislação 

previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991).Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56927 Nr: 23-74.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO BRATZ, FÁBIO LUIS 

BRATZ, Marisane Accorsi Bratz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Vistos em correição.

Cumpra-se na forma determinada pelo E. Tribunal no acordão proferido 

nos autos do RAI nº 1009452-44.2017.

No mais, tendo em vista que já decorrido prazo deferido na ref. 107, 

intime-se a parte exequente para prosseguimento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58820 Nr: 671-54.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Lauro Goldani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON RIVELINO PAULI, JOÃO ALBERTO 

TEN CATEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA CAPPELLESSO - 

OAB:12772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, intime-se a parte 

requerente/exequente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Intime-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 50029 Nr: 234-52.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA MARQUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, EFETUE O 

RECOLHIMENTO DA GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A DILIGÊNCIA DO 

SR. OFICIAL DE JUSTIÇA A SER RETIRADO NO SITE DO TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56553 Nr: 1068-50.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO HORTENCIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES 

- OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 800,00, conforme certidão nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 63206 Nr: 949-21.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55401 Nr: 607-78.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 958 de 1154



ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA NAIARA FUGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, intime-se a parte 

requerente/exequente, para informar sobre o cumprimento integral da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena presunção e extinção 

pelo pagamento.

Intime-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67446 Nr: 551-40.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMA DEL CANALE, Edson Basso, Edna Maria 

Renostro Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

1 - RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas 

as custas preliminares.

2 - CITE-SE a parte requerida para pagamento do valor pleiteado, no prazo 

de quinze (15) dias, devendo constar no mandado que, se não houver 

pagamento ou não forem opostos embargos no mesmo prazo, 

constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em executivo (art. 701 CPC).

3 - Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. 

Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no prazo 

legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55218 Nr: 525-47.2015.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Dickmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 Vistos em correição.

Em tempo, tendo em vista que a parte requerida possui advogado 

constituído nos autos apenso (cód. 55216 ), entendo que objetivamente 

tem conhecimento do presente feito, portanto, determino a intimação do 

requerido, na pessoa do seu patrono constituído naquele feito, para no 

prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação neste feito também.

Após, oportunize a manifestação do MPE e conclusos.

Cumpras-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65874 Nr: 2081-16.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º do mesmo 

dispositivo. Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, se 

houve necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e 

parágrafos do Novo Código de Processo Civil.Ainda, intimem-se as partes 

via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso haja 

requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, bem como seus 

patronos, constando do mandado que se presumirão confessados os 

fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se 

recusem a depor.FIXO O SEGUINTE PONTO CONTROVERTIDO: a) 

qualidade de segurado especial; b) prova do efetivo exercício de atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no prazo previsto pela legislação 

previdenciária (art. 48, § 2º c/c art. 142 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991).Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53434 Nr: 872-17.2014.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JONH DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON LODEA, LEANDRO LODEA, JULIANA 

ROSSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224, GILBERTO JOSE CERQUEIRA JUNIOR - OAB:48003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que se trata de missiva, o qual tem como 

objetivo a penhora e hasta pública de um imóvel, contudo encontra-se 

paralisada sem manifestação da parte exequente há mais de 1 (um) ano, 

fato que enseja o reconhecimento de seu desinteresse no cumprimento da 

ordem.

Desse modo, determino a imediata devolução da presente, 

independemente de cumprimento, ante a ausência do cumprimento de atos 

e diligências, que incumbia a parte exequente.

Cumpra-se, consignando as nossas homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59383 Nr: 969-46.2016.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445/16168MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão, intime-se a parte 

requerente/exequente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Intime-se, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66091 Nr: 2177-31.2017.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 INTIMO O ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTE O RECURSO DE APELAÇÃO, CONFORME DESEJO 

MANIFESTADO À REF. 62.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67268 Nr: 475-16.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ZANELLA 

BONETTI - OAB:RS-59172, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - 

OAB:21265/O

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 2.450,00, conforme certidão nos autos, bem 

como, para MANIFESTAR acerca da certidão de ref: 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67263 Nr: 471-76.2018.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIECDCECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA ANDRADE CAMPOS - 

OAB:17270, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO ZANELLA 

BONETTI - OAB:RS-59172, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - 

OAB:21265/O

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 2.450,00, conforme certidão nos autos, bem 

como, para MANIFESTAR acerca da certidão de ref: 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67707 Nr: 675-23.2018.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445/16168MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 

911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida 

de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo 

automotor de Marca: HYUNDAI, Modelo: HB 20 TURBO CONFORT PLUS 

BLUEAUDIO, Ano: 2016/2017, Cor: BRANCA, Chassi : 

9BHBG51BAHP630689, Renavam: 01091603755, Placa: NJI-6562, descrito 

na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos 

documentos pelo devedor. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, 

devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem 

esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem.Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56).Poderá ainda o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da 

liminar, ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 

3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior 

e desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão 

no RENAVAM, inserindo o imediato registro do gravame referente à 

decretação da busca e apreensão do veículo na base de dados do 

RENAVAN. Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE 

novamente ao DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na 

forma do artigo 3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69.Concedo os 

benefícios do art. 212 do Novo Código de Processo Civil.Deixo de designar 

audiência conciliatória ante a expressa manifestação de desinteresse 

externada pela parte autora na petição inicial.Anote-se o nome do patrono 

da parte autora junto ao Sistema Apolo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52679 Nr: 491-09.2014.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANE PILATTI - OAB:SC - 

33611, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/O, NÁDIMA THAYS DIAS 

DE MENDONÇA - OAB:21160/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Quanto à preliminar de prescrição trazida pela Autarquia, está não merece 

prosperar, pois o requerimento na via administrativa se deu em 

02.04.2014, e a ação foi ajuizada em 03.06.2014, portanto, longe de 

operar a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

Superada a preliminar suscitada e não havendo outras preliminares a 

serem analisadas, não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

ou de julgamento antecipado da lide.

Por inexistir outras questões processuais a serem analisadas nesta 

oportunidade, declaro o processo saneado.

Fixo como ponto controvertido se há o preenchimento dos requisitos para 

a concessão do benefício pleiteado.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/06/2018, às 

16h30min.

Consigno que, deverão as partes depositarem o rol em cartório, no prazo 

de 05 (cinco) dias, ou se já apresentado, informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC.

Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º do mesmo 

dispositivo.

 Intimem-se as testemunhas arroladas tempestivamente, se houve 

necessidade, observado o disposto artigo 357, incisos e parágrafos do 

Novo Código de Processo Civil.

Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus patronos, 

intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento pessoal 

pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do mandado 

que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor.

Caso apresentado endereço em outra localidade, expeça-se carta 

precatória para inquirição, conforme a designação do Juízo Deprecado, 

com prazo de cumprimento de 30 (trinta) dias.

Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51353 Nr: 693-20.2013.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216

 VISTOS.

Em prosseguimento ao feito, não havendo o acusado alegado preliminares, 

e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/06/2018, 

às 13h35min.

Intimem-se as partes e as testemunhas/informantes arroladas.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 
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dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

Requisite-se o réu junto ao estabelecimento prisional em que se encontra 

recolhido. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Às providências.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77826 Nr: 821-04.2017.811.0106

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira da Costa Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HL Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Leal Loureiro - 

OAB:MT 21.390-A

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HL Construtora LTDA 

em face da decisão de fls. 208.

O embargante argumenta, em síntese, que houve omissão na decisão 

atacada, na medida em que não teria apreciado o pedido de substituição 

do bem penhorado.

Decido.

 RECEBO os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

O embargante pretende a complementação da decisão de fls. 208, 

sustentando que não foi apreciado o pedido de substituição do bem 

penhorado. Assim, passo à análise do pedido em questão de forma a 

suprir a omissão.

Não se desconhece o princípio da menor onerosidade, segundo o qual os 

atos executórios devem, sempre que possível, ser aplicados de forma a 

mitigar os efeitos negativos que possam produzir sobre o devedor. Tal 

princípio, entretanto, deve ser conjugado com o princípio da efetividade, 

segundo o qual o processo deve assegurar ao credor o adimplemento do 

débito.

Verifica-se que o executado limitou-se a informar o preço pela tabela FIPE 

do bem que oferece em substituição, o que impede a averiguação de seu 

valor real e viola o previsto no art. 847, §1º, inciso II.

Logo, sendo impossível, com as informações que dos autos constam, 

verificar o valor real do bem e onde o mesmo se encontra, presume-se 

que, a manutenção da penhora sobre o bem já depositado garante de 

forma mais eficiente o resultado útil do processo. Além disso, tendo em 

vista que a retirada da penhora destes autos não faria o bem livre de 

impedimento, uma vez que também consta como garantia em outros 

processos, não há onerosidade excessiva sobre o executado que 

justifique a substituição.

Por tais fundamentos INDEFIRO o pedido de substituição do bem 

penhorado.

Pelos fundamentos expostos, ACOLHO aos embargos de declaração do 

executado, suprindo os pontos omissos da decisão de fls. 208, nos 

termos acima dispostos.

INTIMEM-SE as partes para que tomem ciência da presente decisão e o 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68501 Nr: 464-05.2009.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osana Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO PENAL em desfavor de OSANA MARIA DOS SANTOS, 

já qualificada, como incurso nas sanções do art. 243, do ECA e art. 1° da 

Lei 2.252/54.

Citada pessoalmente, a defesa da ré apresentou resposta à acusação às 

fls. 84/86, requerendo a absolvição sumária da ré ante a alegação de 

atipicidade das condutas que lhe foram imputadas.

Decido.

Da defesa escrita (CPP, Art. 396-A).

Em que pese a alegação da defesa, não há possibilidade de absolvição 

sumária da ré, de acordo com as hipóteses previstas pelo artigo 397 do 

CPP, uma vez que não ficou comprovada a conduta insignificante da 

acusada ou excludente da ilicitude, sendo imprescindível a instrução 

processual para apuração dos fatos narrados na inicial e defesa.

Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, Art. 397) ou 

de trancamento da ação penal dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, designo audiência 

de Instrução e Julgamento para o DIA 22 DE JUNHO DE 2018, às 13h30min 

(horário de Cuiabá-MT).

 Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa (caso arroladas), nesta 

ordem e interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e 

prolação de decisão (CPP, Art. 400).

Providencie a intimação do réu, bem como seu advogado e testemunhas, 

expedindo-se carta precatória para oitiva, se necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78818 Nr: 192-93.2018.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSdS, JAdOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do NCPC, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, juntando a certidão de 

casamento.

O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78528 Nr: 83-79.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdSR, CVdSR, EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Jordana Beatriz dos 

Santos e Carlos Vinícius dos Santos Rodrigues em face de Carluzan 

Alves Rodrigues.

Os exequentes informaram que o débito foi integralmente pago (fls. 28/32).

O Ministério Público se manifestou pela extinção da execução pelo 

pagamento da dívida (fls. 34/34-verso).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, JULGO EXTINTA a execução com fundamento no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, ficando suspensa a cobrança em virtude do 

benefício da justiça gratuita.

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado dativo no valor 

de 05 URH.

Ciência ao Ministério Público.

Após, observadas as formalidades legais, arquive-se com baixas e 

anotações de praxe.

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78869 Nr: 219-76.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKVSJdL, EdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por May Kely Vitória 

Soares Jardim de Lima, representado por sua genitora Emiliane dos Santos 

Lima, em desfavor de Wilson Soares Jardim de Oliveira, seu genitor.

O exequente ingressou com a execução em abril de 2018 alegando a 

inadimplência do executado nos meses de fevereiro a abril de 2018. Pede 

a intimação do executado para que salde a dívida no prazo legal, 

aplicando-se a medida coativa da prisão civil se necessário, nos termos 

do art. 528, §3º, do Código de Processo Civil.

DECIDO.

I. DEFIRO a o pedido de justiça gratuita;

II. CITE-SE o executado e INTIME-SE para que, nos termos do artigo 528, 

caput, do Código de Processo Civil, efetue, em três (03) dias, o pagamento 

das parcelas em atraso e daquelas que se vencerem no curso do 

processo, prove que já adimpliu o débito ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, alertando-o de que, caso não o faça, poderá ser decretada sua 

prisão civil, além de protestada a decisão judicial que fixou a obrigação de 

prestar os alimentos (NCPC, art. 528, §1º e § 3º);

III. CUMPRA-SE expedindo o necessário;

IV. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78529 Nr: 84-64.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBdSR, CVdSR, EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Jordana Beatriz dos 

Santos e Carlos Vinícius dos Santos Rodrigues em face de Carluzan 

Alves Rodrigues.

Os exequentes informaram que o débito foi integralmente pago (fls. 24/28).

O Ministério Público se manifestou pela extinção da execução pelo 

pagamento da dívida (fls. 30).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, JULGO EXTINTA a execução com fundamento no art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, ficando suspensa a cobrança em virtude do 

benefício da justiça gratuita.

EXPEÇA-SE certidão de honorários em favor do advogado dativo no valor 

de 05 URH.

Ciência ao Ministério Público.

Após, observadas as formalidades legais, arquive-se com baixas e 

anotações de praxe.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78961 Nr: 267-35.2018.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDdC, ZDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por Leonardo Dias da 

Costa, representado por sua genitora Zenilda Dias da Silva, em desfavor 

de Eduarth Pereira da Costa, seu genitor.

O exequente ingressou com a execução em abril de 2018 alegando a 

inadimplência do executado nos meses de fevereiro a abril de 2018. Pede 

a intimação do executado para que salde a dívida no prazo legal, 

aplicando-se a medida coativa da prisão civil se necessário, nos termos 

do art. 528, §3º, do Código de Processo Civil.

DECIDO.

I. DEFIRO a o pedido de justiça gratuita;

II. CITE-SE o executado e INTIME-SE para que, nos termos do artigo 528, 

caput, do Código de Processo Civil, efetue, em três (03) dias, o pagamento 

das parcelas em atraso e daquelas que se vencerem no curso do 

processo, prove que já adimpliu o débito ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, alertando-o de que, caso não o faça, poderá ser decretada sua 

prisão civil, além de protestada a decisão judicial que fixou a obrigação de 

prestar os alimentos (NCPC, art. 528, §1º e § 3º);

III. CUMPRA-SE expedindo o necessário;

IV. Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72121 Nr: 324-92.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO PENAL em desfavor de ROBSON FRANCISCO DOS 

SANTOS, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 147, “caput”, e 

art. 140 e 330do Código Penal c.c Lei 11.340/06.

Citado pessoalmente, a defesa do réu apresentou resposta à acusação 

às fls. 86/91, requerendo a absolvição sumária do réu ante a alegação de 

atipicidade das condutas que lhe foram imputadas.

Decido.

Da defesa escrita (CPP, Art. 396-A).

Em que pese a alegação da defesa, não há possibilidade de absolvição 

sumária do réu, acordo com as hipóteses previstas pelo artigo 397 do 

CPP, uma vez que que as provas são ínfimas para comprovação da 

atipicidade alegada, sendo imprescindível a instrução processual para 

apuração dos fatos narrados na inicial e defesa.

Desta forma, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, Art. 397) ou 

de trancamento da ação penal dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do Art. 399, do Código de Processo Penal, designo audiência 

de Instrução e Julgamento para o DIA 22 DE JUNHO DE 2018, às 13h00min 

(horário de Cuiabá-MT).

 Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa (caso arroladas), nesta 

ordem e interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e 

prolação de decisão (CPP, Art. 400).

Providencie a intimação do réu, bem como seu advogado e testemunhas, 

expedindo-se carta precatória para oitiva, se necessário.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77067 Nr: 301-44.2017.811.0106

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KdSN, BLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de cinco dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-49.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JILVAIR CASTRO NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Parte Autora: 

REQUERENTE: JILVAIR CASTRO NUNES Parte Ré: REQUERIDO: DETRAN - 

MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, Lei 9.099/99. 

Verifica-se por meio da petição acostada no Id. 12458894, que a parte 

autora REQUER a DESISTÊNCIA do presente feito. Pode a parte autora 

desistir do feito a qualquer tempo, independente de concordância da parte 

adversa (artigo 51, §1º da Lei nº 9.099/95) consoante o enunciado nº 90 

do FONAJE: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento”. Assim, diante 

do exposto, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA E JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

após baixas e anotações de estilo. P.R.I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-72.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANNE JUSTINA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUANA CAROLINE SILVA RIOS OAB - MT20743/O (ADVOGADO)

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Leandro de Oliveira Dolzan (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 11/06/2018 Hora: 09:15 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000. 

Novo São Joaquim, 10 de maio de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-34.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ VENDRAMEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERONYMO VENDRAMEL BUSATO OAB - PR79519 (ADVOGADO)

MATHEUS HENRIQUE FURTUNATO GONCALVES OAB - PR87668 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JERONIMO & JERONIMO JUNIOR LTDA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 11/06/2018 Hora: 09:30 (horário de Mato Grosso), a ser 

realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000. 

Novo São Joaquim, 10 de maio de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66102 Nr: 512-84.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente da Costa Lage

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto ao pedido de fl.67, realizo em gabinete consulta, via sistema 

BACENJUD, com o escopo de verificar acerca do endereço atual da parte 

executada, conforme extrato em anexo.

Caso reste frutífera a consulta, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 

26.

Se infrutífera a consulta ou caso seja encontrado o mesmo endereço 

descrito na inicial, intime-se a parte autora para manifestar em 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63239 Nr: 287-98.2014.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saltos Madeiras Ltda, Wanderson Rodrigo 

Faria Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado com o escopo de localizar o endereço da parte 

executada, via INFOJUD, conforme extrato em anexo.

Com as informações, intime-se o exequente em termos de prosseguimento 

do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66898 Nr: 896-47.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de buscas de bens em nome do executado junto ao 

Sistema INFOJUD, por meio do CPF 897.876.171-20.

Com a juntada do extrato das buscas, manifeste-se a parte autora em 05 

dias.

Caso o processo fique parado por mais de 30 dias, certifique-se e 

intime-se a parte autora pessoalmente para dar andamento no feito em 05 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69990 Nr: 825-11.2016.811.0095

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Francisco da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:MT. 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, com o escopo de 
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verificar acerca do endereço atual da parte ré, SIDNEI FRANCISCO DA 

COSTA (CPF:902.378.971-72), conforme extrato em anexo.

Restando frutífera a consulta do endereço do requerido e, tendo em vista 

que a presente pretensão visa o cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento, DEFIRO a expedição de mandado, consignando-se o 

determinado na fl.27.

De outro lado, caso reste infrutífera a consulta do endereço do executado, 

via sistema INFOJUD, intime-se a parte exequente para manifestar, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36711 Nr: 1005-42.2007.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPdA, EdPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Nartins - OAB:13994, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT 

8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar a parte exequante para manifestar-se quanto à 

juntada de carta precatória de ref. 180/188.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79497 Nr: 846-16.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alexandre Tiago Volpe, LOISIANE 

INBERNON VOLPE, CRISTIANE VOLPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Cite-se o Executado para pagar a dívida, custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, fixados no patamar de dez 

por cento, no prazo de 3 (três) dias, a contar da citação. Do mandado ou 

carta de citação deverá constar, também, a ordem de penhora e avaliação 

a ser cumprida pelo Oficial de Justiça, tão logo verificado o não pagamento 

no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do 

Executado.Não encontrado o Executado, [...] .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60097 Nr: 7-98.2012.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agencia Nacional de Telecomunicação Anatel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olair Vallini Castelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Laura C. Costa Dias - 

OAB:1707682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Primeiramente, considerando que o exequente esgotou os meios 

disponíveis para localizar bens do(s) executado(s) passíveis de penhora, 

DEFIRO o pedido de fl. 53, mediante busca via sistema INFOJUD, devendo 

o presente feito tramitar sob sigilo após a juntada das informações.

Acostadas as informações, intime-se o exequente para manifestar nos 

autos em 30 (trinta) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo CPC.

Ademais, tendo em vista a certidão de fl.55, DEFIRO o pedido do 

exequente de fl.57v, e DETERMINO a intimação dos herdeiros e 

sucessores do executado, no endereço indicado à fl.30, para que 

informem se existem bens deixados pelo Sr. Olair Vallini Castelo e sobre a 

existência de inventário judicial ou extrajudicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75556 Nr: 1877-08.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Quanto ao requerimento formulado pela parte autora no sentido de intimar 

o réu para que este informe o paradeiro do bem, INDEFIRO, por trata-se de 

providência que compete à parte e não ao estado-juiz.

 Todavia, DEFIRO o pedido de inclusão, via RENAJUD, de impedimento de 

circulação no prontuário do veículo objeto dos autos, conforme extrato em 

anexo.

Intime-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 30 

(trinta) dias, pugnando o que entender de direito, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61628 Nr: 718-69.2013.811.0095

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agenor Dela Justina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson de Carvalho - 

OAB:1810-A, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:12223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Cristóvão Rocha - 

OAB:MT0017811, WESLEY RODRIGUES ARANTES - OAB:13616

 Vistos,

Trata-se de acordo celebrado entre as partes, onde o requerido concorda 

em pagar ao requerente o valor total de R$1.569.000,00 (um milhão, 

quinhentos e sessenta e nove mil reais) em três parcelas, conforme item 

1) “a”, “b” e “c”, devendo o feito permanecer suspenso até o efetivo 

cumprimento do feito.

Portanto, HOMOLOGO o acordo retro celebrado entre as partes, juntado 

aos autos na data de 08/05/2018, para que produza seus efeitos legais.

Diante do exposto, JULGO O PROCESSO EXTINTO, conforme disposto no 

Artigo 487, III, b), do Novo Código de Processo Civil, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Ademais, ESCLAREÇO que no item 3) do acordo, incidirá sobre o valor da 

respectiva parcela a atualização monetária pelo INPC juros de 1% 

REMUNERATÓRIO e 1% MORATÓRIO.

Em relação às custas processuais, CONDENO as partes ao pagamento 

pro rata.

 OFICIE-SE à Justiça Federal de Sinop/MT nos autos de número 

8 4 3 - 5 9 . 2 0 1 7 . 4 . 0 1 . 3 6 0 3 ,  1 9 1 3 - 4 8 . 2 0 1 6 . 4 . 0 1 . 3 6 0 3  e 

3499-57.2015.4.01.3603 sobre o acordo celebrado e sua homologação.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78769 Nr: 395-88.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Aragon, COLOMBO 

AGRONEGÓCIOS EIRELI, RODRIGO REIS COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY RODRIGUES ARANTES - 

OAB:13616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a liminar por a empresa credora do crédito 

que se pretende arrestar não haver sido inclusa no polo passivo da 

demanda, logo, MANTENHO a decisão de fls. 67/69.Devolvo os autos à 

escrivania para realização da audiência de conciliação designada para a 

data de 10.05.2018.Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76116 Nr: 2229-63.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimação do advogado do exeqüente/autor para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a diligência do oficial de justiça, no valor de 

R$24,50 (vinte e quatro reais e cinquenta centavos) - DADOS PARA 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA: através de emissão de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o 

menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. - 

(Provimento nº07/2017/PRES), para realizar a citação/penhora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79139 Nr: 607-12.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Cândido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos,

Trata-se de pedido de “Revogação da Prisão Preventiva” às fls.261/270 e 

fls.273/276 e “Resposta à Acusação” de fls.277/281.

Ademais, conforme fl.272, o Ministério Público deixou claro que não 

concorda com as questões de mérito expostas pelo réu, no entanto, alega 

que está de acordo quanto à desnecessidade da prisão preventiva 

conforme já mencionado na denúncia.

Pois bem.

 Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e a defesa 

preliminar apresentada, resta nítido que o réu apenas fundamentou 

questões de mérito, não restando demonstrado pelo réu à ocorrência de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 397, do CPP - com a nova 

redação dada pela Lei n.º 11.719/08, não sendo constatada a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato diante da alegação de 

legítima defesa sustentada pelo réu.

Ademais, em relação à alegação de desforço imediato, verifica-se que não 

há nos autos provas suficientes para sua caracterização, sendo que tal 

questão será reavaliada no momento da instrução, apenas se 

apresentadas provas satisfatórias para comprovação do alegado.

Portanto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 

400 e seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, 

para o dia 23/05/2018 às 15h45min.

DETERMINO que o patrono do réu, no prazo de 03 (três) dias, junte aos 

autos os ENDEREÇOS das testemunhas arroladas, SOB PENA DE 

PRECLUSÃO.

Intime-se o réu, assim como seu defensor, consignando-se as 

advertências legais.

Intimem-se ainda, as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes para 

a audiência, fazendo constar as advertências legais.

 Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61010 Nr: 193-87.2013.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICdML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:SP nº 107.414, Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:7657-B,8794 A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Nunes Gabriel - 

OAB:MT 4342-B

 Vistos.

Quanto ao pedido de fl.89, realizo em gabinete consulta, via sistema 

BACENJUD e INFOJUD, com o escopo de localizar o atual paradeiro do 

bem descrito em fl. 06, TIPO: Caminhão, MARCA: Volvo, MODELO: 

NL-12360 6X4R EDC, PLACA: JYL1243 ANO: 1996 COR: Branca, CHASSI: 

9BVN5A7D0TE656698.

Para tanto, os dados da requerida SOGAME INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA, CNPJ: 04.498.134/0001-35.

Após realização da pesquisa, caso frutífera ou infrutífera, intime-se a 

parte autora para manifestar em 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75823 Nr: 2055-54.2017.811.0095

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT nº16.691/A

 DISPOSITIVO.Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a 

pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para o fim de 

excluir a cobrança de comissão de permanência do contrato celebrado e 

manter eventual cobrança da multa moratória limitada a 2%, pelas razões 

acima expostas.Tendo em vista a sucumbência parcial, deverão as custas 

ser suportadas por ambas as partes, proporcionalmente, com a 

observação do artigo 98, § 3º, do NCPC. Ante o princípio da causalidade, 

condeno o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% do valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do 

NCPC.Translade-se cópia para os autos da ação de execução em 

apenso.Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se e 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 33993 Nr: 53-34.2005.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Veiculos Pesado Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira e Marcenaria Sigwal Ltda - ME, 

Elson Eger, Waldemar Arend

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonçalo da Silva - 

OAB:4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

OAB:5476/MT, Leonilson Raimundo Machado - OAB:11961-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução, proposta por TRESCINCO VEÍCULOS 

PESADOS LTDA, em face de MADEIREIRA E MARCENARIA SIGWAL 

LTDA-EPP, ELSON EGER e WALDEMAR AREND.

Entre um ato e outro do processo, foi deferido por este Juízo à suspensão 

do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias (fl.240).

 Ocorre que, após o decurso do prazo, em diligências para a intimação da 

parte exequente, para requerer o que de direito entender, sob pena de 

extinção, nota-se que a mesma se mudou sem informar nos autos o novo 

endereço, conforme consta na certidão de fls.247/247-v.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Como se sabe, é dever da parte manter seu endereço atualizado nos 
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autos, e o exequente deixou de fornecer seu novo endereço. Por outro 

lado, determina o art. 274, parágrafo único, do CPC, que as intimações 

dirigidas no endereço declinado na inicial presumem-se válidas. Vejamos:

 “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

Assim, tendo em vista que a parte autora passou a residir em outro 

endereço sem informar ao Juízo, e ainda, a presunção de validade de sua 

intimação para dar o devido andamento no feito no antigo endereço, resta 

caracterizado o abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

ISENTO de custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 6389 Nr: 4-66.2000.811.0095

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Joaquim dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Navegação Nova Fronteira, Pavam & Zanchi 

Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Nunes Gabriel - OAB:MT 

4342-B, Sandro Nasser Sicuto - OAB:MT17.757/5126-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Eduardo Antunes Segato - OAB:MT0013546, Fabíola 

De Carli - OAB:9.469/MT

 Vistos,

INDEFIRO o pedido do requerido de fls.630/641, pois quem deve 

comprovar o efetivo pagamento é o DEVEDOR.

INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

aos autos o demonstrativo de débito devidamente atualizado e para 

requerer o que lhe é de direito.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36926 Nr: 118-24.2008.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão de Oliveira Rodrigues, Antonio Barbosa 

dos Santos, JOSE ALBERTO MOISES, Nelson Alves de Oliveira, Devanil 

Rodrigues Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NELSON ALVES DE OLIVEIRA, Filiação: 

Antenor Alves de Oliveira e Aurinda Ferreira dos Santos, data de 

nascimento: 22/12/1969, brasileiro(a), natural de Toledo-PR, casado(a), 

Telefone 66 9952-6795. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Vistos.1- Recebo a denúncia por satisfazer os 

requisitos do art. 41 do CPP.2- Cite-se e intime-se o acusado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por escrito.3- Decorrido o 

prazo sem manifestação, ou se o acusado, citado, não constituir 

advogado, conclusos para nomeação de defensor (art. 396-A, § 2º, 

CPP).4- Apresentada a resposta, conclusos para análise da possibilidade 

de absolvição sumária (art. 397, CPP) ou designação de audiência de 

instrução e julgamento.5- Defiro a cota ministerial de fls. 6- Expeça-se. 

Cumpra-se.

Despacho: Vistos.Defiro a cota ministerial.Cumpra-se conforme requer, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 18 de outubro de 2017

Marcia Marçal de Mendonça Monteiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 65587 Nr: 276-35.2015.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DINALVA AZEVEDO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:MT nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação, 

extinguindo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC, 

condenando o requerido INSS a pagar para a parte autora o benefício 

previdenciário Aposentadoria Rural por Idade, nos termos dos artigos 48, 

§ 1.º da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, devido desde a data do requerimento administrativo.As prestações 

em atraso deverão ser pagas de uma só vez, com incidência de juros e 

correção monetária, observados os seguintes parâmetros: ante a 

modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425 pelo E. Supremo 

Tribunal Federal, a correção monetária, contada do ajuizamento da 

demanda, será calculada de acordo com o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da EC nº 62/2009, até 

o dia 25 de março de 2015. A partir desta data, referida correção será 

calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial - IPCA-E. Os juros de mora, de seu turno, contados desde a 

citação, serão calculados com base nos índices aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do disposto no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei 11.960/2009 (STJ, AgRg no REsp 1140905/SP, Rel. 

Ministro Jorge Mussi, T5 Quinta Turma, julgado em 12 de maio de 2015). 

Destacando que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante 

do pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para o fim de 

determinar o estabelecimento da aposentadoria rural por idade, nos termos 

já expressos acima, em 30 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67119 Nr: 1030-74.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Valério de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILVAN CAETANO DA SILVA - 

OAB:12929

 Vistos.

Determino que o advogado do réu apresente a competente procuração 

nos autos, bem como aponte o endereço do réu, no prazo de 05 dias.

Intime-se, via DJe.

Após, vistas ao Ministério Público.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 45148 Nr: 978-40.2014.811.0022

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Fernando Bamberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Regional de Rondonopolis Irmã Elza 

Giovanella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Araújo 

Ramos - OAB:MT/12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Núbia Paniago Pereira 

- OAB:5780-A, Stalyn Paniago Pereira - OAB:MT/6115-B

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

544,26 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 166/166A. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e 

R$ 130,86 (cento e trinta reais e oitenta e seis centavos), para fins de guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 

link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com 

o número único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item 

custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) na Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12417 Nr: 451-35.2007.811.0022

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William José de Araújo - 

OAB:3.928

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte autora, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

13.576,05 (treze mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinco centavos) a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 157/159. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 6.962,36 (seis mil, 

novecentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 6.613,69 (seis mil, seiscentos e treze 

reais e sessenta e nove centavos), para fins de guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o número 

único do processo, o CPF ou CNPJ do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) na Central de Arrecadação e Arquivamento do 

Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41293 Nr: 1041-36.2012.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondobens Administradora de Consórcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Big Bom LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dilmar de Arruda Campos - 

OAB:8195-A, Thiago Tagliaferro Lopes - OAB:SP/208.972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.201,68 (dois mil, duzentos e um reais e sessenta e oito centavos) a que 

foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 565/567. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.100,84 (um mil e cem reais e 

oitenta e quatro centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

1.100,84 (um mil e cem reais e oitenta e quatro centavos), para fins de 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41693 Nr: 1440-65.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrifort Rações e Concentrados Ltda, Jose 

Oriovaldo Orsi, Essio Orsi Neto, Fernando Jose Orsi, Françoase Ponti 

Seletti, Valdir Antonio Orsi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - Proc de 

MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE ORIOVALDO ORSI, Cpf: 

09064524904, brasileiro(a), comerciante, atualmente em local incerto e não 

sabido ESSIO ORSI NETO, Cpf: 78044391134, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido FERNANDO JOSE ORSI, Cpf: 69583110191, Rg: 

956658, brasileiro(a), comerciante, atualmente em local incerto e não 

sabido FRANÇOASE PONTI SELETTI, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido VALDIR ANTONIO ORSI, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de NUTRIFORT RAÇÕES E 

CONCENTRADOS LTDA, JOSE ORIOVALDO ORSIE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de Infração: Falta de 

Recolhimento - ICMS garantido normal - Descrição: Deixou de recollher 

e/ou recolheu a menor, no prazo regulamentar, o ICMS garantido, devido 

por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com 

mercadorias ou prestações, provenientes de outras Unidades da 

Federação ou Exterior., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 3699/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 33.321,54

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44186 Nr: 248-29.2014.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Cristina Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Ruza Dal Bo - 

OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Maria Mancoso 

Baptista - OAB:3.560-B/MT, Orliene Honório de Souza - 

OAB:MT/14029

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenada nos termos do Acórdão de fls. 104/107. Fica cientificada de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON 

LINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 967 de 1154



Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3498 Nr: 488-72.2001.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Pereira da Silva Neto - 

OAB:3273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNES LAÍS DE OLIVEIRA 

DOS ANJOS - OAB:19872/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AGNES LAÍS DE 

OLIVEIRA DOS ANJOS, para devolução dos autos nº 

488-72.2001.811.0022, Protocolo 3498, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44756 Nr: 685-70.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ritiele Diomidio de Souza Vieira, Cristiane 

Benedita Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dra 

Gabriela Pereira Costa - OAB/MT nº 21.425, para promover a defesa das 

rés no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66352 Nr: 3202-43.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Santos Giacomolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. 

João Faustino Neto - OAB/MT nº 10.364-A, para promover a defesa do réu 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66443 Nr: 25-37.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Cesar Theodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. Gustavo 

Medeiros Araújo - OAB/MT nº 13.068, para promover a defesa do 

requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16564 Nr: 1237-11.2009.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Garcia do Amaral Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:MT/15.616

 Vistos em Correição,

Em atenção ao principio da ampla defesa e contraditório, intime-se a 

defesa para apresentação de memoriais no prazo de lei.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o réu para as 

providências legais.

Restando silente, nomeie-se advogado dativo para o encargo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41153 Nr: 902-84.2012.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanildo Amorim das Neves, Daiana Carla Lotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela embargada às fls. 

91/94 e pela parte embargante às fls. 95/97, visando suprir a omissão e a 

obscuridade na sentença proferida.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Razão assiste à parte embargada quanto à omissão alegada, tendo em 

vista que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, o que enseja a 

sucumbência recíproca, e por consequência, deve ser proporcionalmente 

distribuída entre eles as despesas, conforme preceitua o art. 86 do CPC, 

devendo ser ACOLHIDO o recurso.

Por outro lado, razão não assiste os embargante em seu recurso, posto 

que não há qualquer obscuridade na sentença proferida às fls. 86/90.

Insta esclarecer que os pedidos que foram julgados procedentes vão 

diminuir o valor da execução extrajudicial em apenso e, sob o valor dessa 

diminuição deverá incidir os honorários advocatícios, não havendo, 

portanto, qualquer obscuridade na sentença ao definir os honorários 

advocatícios devem incidir “sobre o valor da condenação”, ou seja, sobre 

o valor econômico obtido com a procedência dos pedidos.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de declaração interpostos pelas partes, 

REJEITANDO os embargados da parte embargante e ACOLHENDO-O os 

embargos da parte embargada, para acrescentar o seguinte trecho:

“Em razão da sucumbência, considerando que os litigantes foram em parte 

vencedor e vencido, condeno as partes ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, c.c. o artigo 86, ambos do CPC, fixo 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação.”

Suprimindo a omissão existente, cumpram-se as determinações da 

sentença retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5632 Nr: 150-93.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Xerox do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Pedra Preta - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Jurandir Dian - 

OAB:SP/83.645, Natal Camargo da Silva Filho - OAB:SP/104431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.
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Arquive o presente feito, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19654 Nr: 929-04.2011.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xerox do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Jurandir Dian - 

OAB:SP/83.645, Natal Camargo da Silva Filho - OAB:SP/104431

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo embargante às fls. 

45/49, visando suprir a omissão na sentença retro.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não verifico a 

existência de qualquer contradição e omissão na sentença proferida às 

fls. 43/44.

Insta esclarecer que, apesar de constar na sentença a expedição de RPV 

para o pagamento do débito, nos autos de execução em apenso, quando 

da expedição do documento para requisitar o pagamento do débito o valor 

deste será levado em consideração para definir se pagamento será por 

meio de RPV ou precatório.

Diante disso, uma vez que apenas o erro material, as omissões, 

contradições e obscuridades previstas no artigo 1.023 do Código de 

Processo Civil, dão ensejo à oposição de embargos, o presente recurso 

não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, 

obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de fls. 45/49 

e, REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida às fls. 43/44, não se 

vislumbra qualquer erro material, contradição, obscuridade ou omissão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5637 Nr: 153-48.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanildo Amorim das Neves, Daiana Carla Lotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172/MT, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almir Marcelo Gimenez 

Gonçalves - OAB:10083

 Vistos em correição.

Aguarde-se o julgamento dos embargos à execução em apenso.

Após, translade-se cópia da sentença proferida nos autos de embargos 

ao presente feito.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19502 Nr: 777-53.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Nunes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Queiroz Nunes de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO GOMES - 

OAB:2642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Becari - OAB:184883/SP

 Vistos em correição.

Defiro o pleito da autora de fls. 155, cumpra-se conforme o requerido.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, arquivem-se 

os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41192 Nr: 941-81.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aecio Assis de Araujo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Antonio Romano Ferreira 

- OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de mandado, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40453 Nr: 205-63.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Lopes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Borges da Silva - 

OAB:PR/58647, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14469-A, Mauri 

Marcelo Bevervanço Júnior - OAB:PR/42.277, PRISCILA KEI SATO - 

OAB:15684

 Vistos em correição.

Indefiro o pedido de fls. 142/148, tendo em vista que a decisão saneadora 

verificou a necessidade da realização da pericia para resolução do mérito.

Nomeio como perito grafotécnico judicial o Sr. Valter Joaquim dos Santos. 

Endereço: Chácara Pica Pau, Lote 9C, Quadra 04, Zona Urbana, 

Rondonópolis-MT, CEP: 78.740-000, independentemente de compromisso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44606 Nr: 559-20.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes Anjolete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Endicon Engenharia de Instalaçães e 

Construções LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana MonicaC. Mesquita - 

OAB:8.671, Leonardo Campos Mesquita - OAB:MT -19.640, Paulo 

Augusto de Azevedo Meira - OAB:PA/ n° 5586, Sabrina da Silva 

Gonçalves - OAB:MT/15529

 Vistos em correição.
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Defiro o pleito da parte requerida de fls. 69.

Designo audiência de conciliação para o dia 08 de agosto de 2018, às 

09h00min, a ser realizada no núcleo de conciliação dessa Comarca.

Oficie-se a Sra. Gestora, para expedir o mandado de citação em face Itaú 

Seguros de Auto e Residências S.A, conforme fls. 65/66

Intimem-se as parte por intermédio pessoal da audiência de conciliação 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44087 Nr: 177-27.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin, Guilherme Augustin, 

Luciana Fischer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: William José de Araújo - 

OAB:3928-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora por carta, para dar andamento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44956 Nr: 837-21.2014.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evandro Oscar de Moraes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alborina de Morais Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Talita Tascila Arthman de 

Oliveira - OAB:17.728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o inventariante nomeado EVANDRO OSCAR DE 

MORAES ALVES se manteve inerte depois de intimado reiteradas vezes a 

se manifestar, entendo pela sua remoção, com fulcro no artigo 622, 

incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Nomeio para o encargo a herdeira IZABEL CRISTINA ALVES DE MORAIS, 

qualificada às fls. 18, devendo comparecer neste juízo em até 05 (cinco) 

dias para que preste compromisso, prestando às primeiras declarações 

em até 20 (vinte) dias.

Com a juntada das primeiras declarações, proceda-se com a intimação 

das Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, para que requeiram o que 

entenderem de direito, abrindo-se ao final, vista dos autos ao Ministério 

Público.

Intime-se a inventariante ora nomeada para recolher o ITCMD, conforme 

peticionado em fls. 45.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41170 Nr: 919-23.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Beta Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo R de Siqueira 

- OAB:6780, Jailton Zanon da Silveira - OAB:77.366/RJ, Juscilene 

Vieira de Souza - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação execução fiscal interposta por CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL em desfavor de CONSTRUTORA BETA LTDA ME, devidamente 

qualificados nos autos.

Em decisão de fls. 102, foi determinada a intimação pessoal da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos autos, 

nos termos do artigo 485, III, §1º, do Código de Processo Civil.

No verso da referida determinação vê-se o protocolo de recebimento, dia 

01/02/2018.

 Contudo, apesar de intimada a parte autora deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, conforme se vê à fls. 103.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor apesar de devidamente intimado, não realizar os atos e 

diligências que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Custas a cargo da parte autora.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44682 Nr: 624-15.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosely Coletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela requerente às fls. 

188/189, visando suprir o erro material na sentença prolatada às fls. 

182/187.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso, entendo que razão assiste à parte quanto 

ao erro material, pois a parte dispositiva da sentença mencionou o nome 

de uma pessoal estranha ao processo em vez do nome da autora, 

devendo ser ACOLHIDO o recurso.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de declaração interpostos pela parte requerente às 

fls. 188/189, ACOLHENDO-OS em sua totalidade, retificando a parte 

dispositiva da sentença prolatada às fls. 182/187, passando a ter a 

seguindo redação:

“Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

A DEMANDA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para que seja concedida a progressão funcional à servidora Rosely 

Coletti para as classes imediatamente seguintes a partir da data de sua 

posse, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 

13º salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com base no 

IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao 

ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo 

pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de 
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sentença.”

Suprimindo o erro material existente, mantenho inalteradas as demais 

determinações exaradas em sentença retro.

Publique-se e intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 3612 Nr: 61-41.2002.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Duran Luque, Nelson Dias de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847, Fausto Del Claro Junior - OAB:OAB/MT 11843

 Vistos em correição.

Defiro o pleito de fls. 212 determinando a suspensão do feito até a dada 

de 27 de dezembro de 2018, bem como a suspensão do prazo de 

prescrição da dívida, por força do artigo 10 da Lei 13.340/2016.

Após o decurso do prazo, intime-se a exequente para se manifestar nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias, alegando o que entender de direito.

Venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40615 Nr: 365-88.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francismar Romildo de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias 

manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fl. 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40133 Nr: 1613-26.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Ricardo Ries Silveira, Jose Israel da 

Silveira, Angela Augustin da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana dos Reis Santos - 

OAB:13.479-B, William José de Araújo - OAB:3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 

(cinco)dias manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça 

fl. 133.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16167 Nr: 844-86.2009.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neusely Jaquinta da Silva, Alcides Carvalho da 

Silva, Cidilar Utilidades Domésticas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo executado, visando 

suprir a contradição na sentença proferida.

Alega, em apertada síntese, que houve contradição na decisão, eis que o 

condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais, contudo, ao 

efetuar o pagamento do débito exequendo os honorários estavam 

incluídos.

Instado a se manifestar (fls. 90), a parte exequente manifestou que o 

executado quitou os honorários no acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Razão assiste à parte quanto à contradição alegada, devendo ser 

ACOLHIDO o recurso.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, 

para retirar a parte dispositiva da sentença, passando ter a seguinte 

redação:

“Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o 

presente feito, com resolução de mérito, em face do artigo 794, inciso I, do 

Código de Processo Civil, em decorrência do pagamento da dívida pelos 

executados.

Defiro o pedido de levantamento de penhoras existentes, devendo-se 

oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis de Pedra Preta-MT a fim de que 

se exclua a restrição sobre o imóvel indicado em fls.34 e 43.

Custas processuais a cargo dos executados.”

Suprimindo a omissão existente, cumpram-se as determinações da 

sentença retro.

Publique-se e intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43899 Nr: 73-35.2014.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661, Washington Faria Siqueira - OAB:MT/18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento do mandado de citação a ser cumprido no endereço 

constante no despacho de fls. 85, devendo emitir a guia pelo Sistema de 

Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41004 Nr: 753-88.2012.811.0022

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AD, SMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Lucimar Dias da Silva - OAB:MT/20.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT

 Em face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

ação, na forma dos artigos 1.694, §1º e 1.695, ambos do Código Civil e 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o 

requerido VANDEILTO MODESTO PEREIRA ao pagamento de verba 

alimentícia no valor de 36,87% (trinta e seis e oitenta e sete décimos por 

cento) do salário mínimo, para seu filho ALISSON DAVID, acrescido de 

juros moratórios e a correção monetária a partir do vencimento da parcela 

alimentícia.Os alimentos são devidos a partir da citação e os efeitos desta 

condenação retroagem à citação, nos termos do artigo 13, §2º, da Lei n. 

5.478/68.É de se ressaltar que se, porventura, o requerido se sentir 

impossibilitado de pagar este valor, pode requerer a revisão oportuno 

tempore.Sem Custas.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado 
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Dr. João Faustino Neto, arbitro os honorários advocatícios em 05 (cinco) 

URH, a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso.Expeça-se respectiva 

certidão.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas 

anotações e baixas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42834 Nr: 1080-96.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Claudio Luvian de Souza 

- OAB:16.715/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido da autora, bem como, mantenho a tutela de urgência 

anteriormente concedida para condenar o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS a conceder a aposentadoria por idade rural a Maria das 

Graças Oliveira na base de um salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data da entrada do requerimento administrativo, 

conforme artigo 49, inciso II, da Lei nº 8.213/91, qual seja, 05 de julho de 

2013, (DER), conforme fls.14 e 105.Declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 

9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Por fim, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até 

esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do 

TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, 

a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os 

juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a 

partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em 

vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a 

razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da 

caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correção 

monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Deixo de 

proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o 

disposto no § 2° do art. 475 do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41209 Nr: 958-20.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Crivellente - OAB:8321 

- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pleito da parte autora de ref. 75, isentando-a do pagamento das 

custas processuais.

Arquive o presente feito, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40793 Nr: 543-37.2012.811.0022

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geralda Umbelina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivania Umbelina Nascimento, Rosania 

Umbelina do Nascimento, Nilton de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Inêz Mecenas do Carmo 

- OAB:MT/5.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intimem-se as partes para trazer aos autos o acordo realizado entre elas, 

bem como o termo de renuncia de Rivania Umbelina Nascimento no prazo 

de 10 (dez dias).

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40945 Nr: 694-03.2012.811.0022

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zelia Caires dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benair Nogueira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-B/MT, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:14033

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para se manifestar a respeito dos pleitos do 

requerido às de fls. 166/181, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11277 Nr: 817-11.2006.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S.A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unytur Agência de Turismo Ltda, Silmara 

Cristina Porfirio, Paula Ferreira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Luis Pedroso 

Marques de Oliveira - OAB:7.666, Marcelo Martins de Oliveira - 

OAB:5958/MT

 Vistos em correição.

Considerando o transcurso de quase 12 anos desde a interposição do 

presente feito, o que leva uma presunção de deterioração do bem móvel, 

bem como até a presente data o executado não entregou o veicúlo, nos 

termos do art.909 do CPC converto a execução de entrega de coisa em 

execução por quantia.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Por fim, intime-se a parte requerida, pessoalmente, para recolher as 
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custas e taxa judiciais, conforme certidão de fls. 84, sob pena de 

anotação das custas na distribuição e conversão em dívida ativa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41959 Nr: 227-87.2013.811.0022

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Laura dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suely Rodrigues - 

OAB:MT/16.486

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de 

posse pleiteado pela autora Maria Laura dos Santos, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em razão da sucumbência, 

condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, 

fixo 10% (dez por cento) sobre da causa atualizado.Sendo a parte autora 

beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas de 

sucumbência imposta está sujeita à condição suspensiva a que refere o 

artigo 98, § 3º do CPC.Ante os serviços prestados pelos advogados 

nomeados Dr. Reinaldo Oliveira Ruy, OAB-MT 13.895, (fls.08), e Dra. Suely 

Rodrigues, OAB-MT 16.486 (fls.43) e, levando em consideração o trabalho 

realizado pelos causídicos no presente feito, revogo os valores dos 

honorários advocatícios anteriormente concedidos, arbitrando os 

honorários advocatícios em 03 (três) URH para cada advogado, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso.Expeçam-se as respectivas 

certidões.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de 

praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 20180 Nr: 1457-38.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdCGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Execução de Alimentos interposta pelo patrono do exequente, 

visando suprir a contradição na sentença retro.

Aduz que em sua nomeação para interpor a ação fora arbitrados R$ 

2.239,10 (dois mil e duzentos e trinta e nove reais e dez centavos), porém, 

a sentença que extinguiu o feito, por pagamento, declinou pela isenção de 

custas e honorários.

Por tais razões, requer o conhecimento dos embargos de declaração, 

retificando a sentença retro, arbitrando seus serviços em R$ 2.239,10 

(dois mil e duzentos e trinta e nove reais e dez centavos).

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Razão assiste à parte quanto à contradição alegada, devendo ser 

ACOLHIDO o recurso, eis que o causídico patrocinou os interesses do 

exequente até o fim da causa.

Verifica-se que, realmente, houve contradição na r. sentença, eis que a 

ação foi julgada, e em sua parte dispositiva esta não arbitrou os 

honorários do causídico que patrocinou a defesa da autora conforme sua 

nomeação de fls. 10/11.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, 

para adicionar a parte dispositiva da sentença retro, suprimindo, desta 

forma, a contradição, o trecho:

“Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. João Faustino 

Neto, arbitro os honorários advocatícios em 2 (duas) URH, a ser suportada 

pelo Estado de Mato Grosso.

Expeça-se a respectiva certidão.”

Mantenho inalteradas as demais determinações exaradas em sentença 

retro.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40355 Nr: 107-78.2012.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados PCG-Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenil Luiz da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A/MT, Jorge José Justi waszak - OAB:16.878/PR, 

Rafaelle Oliveira Noronha Luz - OAB:17.426, Sillene Elias Ribeiro - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar interposta 

por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL, em desfavor de JOVENIL LUIZ DA 

SILVA.

A ação foi recebida e o pedido liminar concedido, expedindo-se mandado 

de busca e apreensão. O objeto não fora localizado conforme certidão de 

fl. 23.

A parte requerente peticionou pela extinção do processo por desistência, 

fls. 107, nos moldes do artigo 485, inciso VIII.

 Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em fl. 107.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Em razão da desistência, com fulcro no artigo 90 do CPC, condeno a 

requerente ao pagamento das custas, despesas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17354 Nr: 320-55.2010.811.0022

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Augusto Coelho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de liminar initio 

litis, proposta por Banco Finasa BMC S/A em desfavor de Anselmo 

Augusto Coelho Freitas, ambos qualificados nos autos.

Em certidão de fls. 87 e 89 determinou a intimação do autor para informar o 

endereço do requerido, sob pena de arquivamento.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Em detida análise aos autos, verifico que o requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, uma vez que o mesmo intimado fls. 90-v, 

deixou transcorrer o prazo fls. 91.

É cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono 
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da causa pelo autor, quando fica claro o desinteresse da parte autora 

para dar curso ao processo.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40946 Nr: 695-85.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVCdO, Maria Zelia Caires dos Santos, Maria Zelia 

Caires dos Santos, TCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benair Nogueira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono dos autores, para que no prazo de 05 

(cinco)dias manifeste sobre a certidão negatica do Sr. Oficial de Justiça fl. 

212.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42613 Nr: 869-60.2013.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Marcelo de Lima Ferreira - OAB:138.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glayton Marcus Meira Nunes 

- OAB:5.957

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do requerido, para manifestar nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, face ao retorno da carta precatória de 

fls.131/139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40939 Nr: 688-93.2012.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Fabiano Joaquim Quinebre - OAB:12196/MT, 

Matheus Shindy Hildebrandt Ide - OAB:17.742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:14885

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo demandado, visando 

suprir a omissão na sentença proferida.

Alega, em apertada síntese, que houve omissão na decisão, eis que esta 

não condenou o requerente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, 

apesar da ação ser julgada improcedente.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Razão assiste à parte quanto à omissão alegada, devendo ser ACOLHIDO 

o recurso.

Verifica-se que, realmente, houve omissão na decisão, pois não se referiu 

aos honorários advocatícios.

Por tudo exposto, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, 

RECEBO os embargos de declaração em sua totalidade, ACOLHENDO-OS, 

para acrescentar o seguinte trecho:

“Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no 

artigo 85, § 2º, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da causa 

atualizado.”

Suprimindo a omissão existente, cumpram-se as determinações da 

sentença retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42530 Nr: 787-29.2013.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mathias de Oliveira - 

OAB:MT/16.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça fls.111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10252 Nr: 1250-49.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcionilia Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006; Proceda-se a requisição de 

pequeno valor – RPV, conforme sentença de folhas 172/173, ao 

Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conforme 

preceituado no artigo 8º da referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57077 Nr: 1563-24.2016.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Gonçalves Goi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o lapso temporal transcorrido, indefiro o pleito de ref: 29.

Intime-se o requerente para que apresente aos autos o 

resultado/comunicado do requerimento administrativo do INSS, bem como 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento do feito.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

Pedra Preta-MT, 07 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63079 Nr: 1816-75.2017.811.0022

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato Rural de Pedra Preta, Ricardo da Silva Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial formulado por Sindicato Rural de 

Pedra Preta-MT, representado por seu Presidente Ricardo da Silva Correia, 

para a realização do evento denominado “Baile para escolha da Rainha da 

32ª EXPOPEDRA” a ser realizado no dia 15 de julho de 2017, com início 

previsto para as 22h00min e término as 04h00min, nas dependências da 

Associação dos Funcionários da Friboi, localizada na Avenida Presidente 

Médici, s/n°, ao lado do Recinto de Rodeio, Município de Pedra Preta-MT.

Instado à manifestação o Ministério Público pugnou pelo arquivamento haja 

vista o esgotamento do objeto (ref: 41).

Os autos vieram conclusos para sentença.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Em análise aos autos, não se perfaz o interesse de agir, impondo-se a 

extinção do processo pela perda do objeto, uma vez que já transcorreu a 

data do evento.

ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse 

processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Pedra Preta-MT, 07 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63203 Nr: 1853-05.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRA, RVAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:OAB/MT 19.897

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal, apresente Impugnação à Contestação em Ref 28, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66241 Nr: 3149-62.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAdJC, LdJC, IdSdJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Medeiros Araújo - 

OAB:13.068/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal, apresente Impugnação à Contestação em Ref 38.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67068 Nr: 332-88.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Souza Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/07, impulsiono o feito 

intimando o defensor do réu, para apresentação de memoriais finais no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52548 Nr: 1642-37.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Angela Carla Rodrigues, ACRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Leonildo Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELY RODRIGUES - OAB:16486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona do executado, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que de direito, conforme cota 

ministerial ref: 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62272 Nr: 1475-49.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Martins de Melo, Maria do Rosario de Melo, 

Espólio de Antônio Martins de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CARDIF DO BRASIL VIDA 

E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712, Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ary Franco Cesar - 

OAB:123514, Eduarda Beltramello - OAB:, Gilberto Badaró de 

Almeida Souza - OAB:BA/22.772, Marcelo Luis Santilli - 

OAB:SP/149.588, Mauri Marcelo Bervanço Junior - OAB:OAB/PR 

42.277, Priscila Pinheiro Pinto - OAB:SP/267.942

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo legal 

apresente impugnação a contestação refs. 28 e 29.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66605 Nr: 121-52.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon Coelho Cardoso, Carlos Eduardo 

Coelho Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Dias da Silva - 

OAB:MT/20.637

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/07, impulsiono o feito 

intimando a defensora dos réus, para apresentar Memorias Finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65198 Nr: 2722-65.2017.811.0022

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Eddie dos Santos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenal Pereira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o patrono do impetrante para manifestar nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68464 Nr: 856-85.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Lucas Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dr. 

Edson Correa da Silva - OAB/MT nº 22.655/O, para promover a defesa do 

réu no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66795 Nr: 192-54.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Fernando Zimmermann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Silva - OAB:75346

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 052/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o defensor do réu para que no prazo legal apresente 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65992 Nr: 3030-04.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Alves Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando a patrona da autora, para que no prazo no pazo legal 

apresente impugnação a contestação ref: 21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47982 Nr: 2213-42.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMA-M, Francisco de Souza, Maurina Liberato de 

Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Via Consultoria & Assessoria Ltda, Mapfre 

Vera Cruz Seguradora S/A, Ramon Brites Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Amaral de Freitas - 

OAB:15.476, João Anaides Cabral Netto - OAB:7859-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Vinícius Salatino de 

Souza - OAB:MG/100.323, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691/A, Thaysa Caroline Vieira Salatino de Souza - 

OAB:MG/147.129

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando os patronos dos autores, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 

85.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66192 Nr: 3120-12.2017.811.0022

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO 

LIMA - OAB:19045/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando a patrona do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62782 Nr: 1708-46.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RQF, WDFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o patrono da autora para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste acerca da devolução da carta precatória ref: 28.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60875 Nr: 791-27.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dra. 

Glicya de Oliveira Theodoro Lima - OAB/MT nº 19.045, para promover a 

defesa do réu no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54812 Nr: 713-67.2016.811.0022

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB Leasing S.A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Viana Ramil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495/A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

forneça o atual endereço do requerido, em razão da devolução da 

correspondência devolvida pelo correio sob alegação "desconhecido".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67735 Nr: 599-60.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Henrique de Souza ou Ailton Dias de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A
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 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que o acusado foi regularmente citado, o 

qual apresentou resposta à acusação, na oportunidade em que refutou os 

fatos da exordial, bem como arrolou as mesmas testemunhas que a 

acusação.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a defesa não alegou nenhuma 

preliminar e, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição 

sumária, previstas no artigo 397, do CPP, constato a necessidade da 

instrução processual para garantir o exaurimento das provas e garantir a 

ampla defesa.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de maio de 

2018, às 13h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado.

Caso alguma testemunha de acusação ou defesa resida fora da comarca, 

expeça-se, desde já, carta precatória para a oitiva.

Intimem-se as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o 

acusado, para comparecer a audiência designada.

Oficie-se o Diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) 

de Rondonópolis-MT para que providencie a condução do acusado ao 

Prédio deste Juízo, na data supra mencionada, para que o mesmo 

compareça a audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de abril de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66651 Nr: 143-13.2018.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Nubia Cleia de Matos, Dirceu Fernando Bamberg

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Beatriz de Matos, Marcos Rodrigo Rego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o patrono dos autores para que no prazo de 05 (cinco) dias 

forneça o novo endereço dos requeridos, face sua não localização.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17359 Nr: 1746-39.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Teixeira Dias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauri Carlos Alves de Almeida 

Filho - OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Vistos em correição.

Indefiro o pleito da parte exequente de fls. 131/134 tendo em vista que 

sobrevindo acordão que reforme o julgado, a execução provisória deve se 

sujeitar aos termos proferidos no acórdão que reformou a sentença.

Diante disso, cumpra-se a decisão retro (fls. 130), expedindo o 

necessário.

Intime-se.

Às providências.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103795 Nr: 3032-58.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Silvestre de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lasthência de Freitas Varão - 

OAB:, Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE FEIJÓ MACEDO - 

Procuiradora Federal - OAB:

 CÓDIGO: 103795

DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de cumprimento de sentença em que o autor requer a elaboração 

do cálculo da condenação pelo contador judicial.

O art. 524 do CPC assim prevê:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária 

utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Dessa forma, a apresentação dos cálculos da condenação para o devido 

cumprimento do julgamento proferido cabe ao autor, não ao contador do 

juízo.

Dito isso, INDEFIRO o pedido de ref. 77.

Intime-se o autor para apresentar os cálculos no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152658 Nr: 1352-96.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Bento de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca da decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102826 Nr: 2769-26.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza Julia Oliveira Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA DAS NEVES E SILVA - 

OAB:18855/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca da sentença de ref. 13.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100729 Nr: 2011-47.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rubens Rodrigues Gimenez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 
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Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Freitas Novais II - 

OAB:12052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062/MT

 Intimar para no prazo manifestar sobre a juntada de ref.32

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154271 Nr: 1983-40.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio da Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Sebastião da Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da deligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado, no valor de R$ 14,00 

(catorze reais), mediante emissão de guia de deligência, no seguinte 

endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > 

Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do 

pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 

07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 1774 Nr: 34-79.1998.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Augusto Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisca Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Roberto Costa 

Marques - OAB:2818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 1774

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136024 Nr: 2345-76.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José de Assis Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 136024

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros nos moldes do 

art.854 do CPC.

 Em consequência, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome 

do executado FRANCISCO JOSÉ DE ASSIS JUNIOR, CPF: 514.179.521-72 

no valor de R$ 40.306,28 (quarenta mil trezentos e seis reais e vinte e oito 

centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

 Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

A requisição de ofício à Receita Federal, para obtenção de cópias de 

declaração de imposto de renda é providência de caráter restrito, pois 

constitui quebra de sigilo fiscal, constitucionalmente assegurado, 

consoante o artigo 5º, X , da CF .

Trata-se de medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas 

todas as possibilidades de diligências para se obter a informação 

pretendida.

 Dito isso, indefiro a pesquisa de declaração de imposto de renda do 

executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102449 Nr: 2607-31.2014.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Muncipal de Poconé

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Margarete Newmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT, Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 102449

DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 34, considerando que os valores foram corrigidos e 

atualizados, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou 

em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome do 

executado MARGARETE NEWMANN, inscrito pelo n° CPF 612.985.739-04, 

no valor de R$ 2.391,56 (dois mil trezentos e noventa e um e reais e 

cinquenta e seis centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e, 854, §2º e 3º do CPC.

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD.

Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153475 Nr: 1702-84.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eslimar Faudi das Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 
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OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca da decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144015 Nr: 5782-28.2017.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delcino Oliveira Machado - 

OAB:30299/GO, Homero Pinto Figueiredo - OAB:46.994/GO

 Intimar da juntada da Carta Precatória de ref.80

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 71926 Nr: 1736-06.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3009/MT

 INTIMANDO a parte requerida, do inteiro teor da decisão de ref. 40, bem 

como para se manifestar acerca da produção de provas no prazo de 10 

(dez) dias, devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas 

caso haja interesse na produção de prova oral.

Considerando que o exame de DNA não foi realizado sob o crivo do 

contraditório, defiro o pedido do requerido para realizar o exame de DNA, 

devendo arcar com as custas do mesmo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 91079 Nr: 1825-58.2013.811.0028

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Marcio Morais, Antonio Sebastião da 

Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 Intimar para no prazo legal manifestar decisão do TJ de ref.56 (retorno 

dos autos)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 81534 Nr: 1783-43.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Sebastiana Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO SALDANHA 

POMPEO CARDOSO - OAB:21046/MT, Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira 

Peixoto-Procurador Federal - OAB:, Luciana Cristina Pereira 

Cardoso Zandonadi - Procuradora Federal - OAB:5319/MT

 Intimar da sentença de fls 159/1960

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104187 Nr: 3163-33.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joanil Porfirio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - Procurador Federal - OAB:0

 Intimar para no prazo legal manifestar nos autos acórdão juntadado na 

ref. 70 (retornos autos à Comarca)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119201 Nr: 776-74.2016.811.0028

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

PRAZO: 30 ( Trinta) DIAS, COM INTERVALO DE 10 (DEZ) DIAS

Nome do(a,s) Intimando(a,s):INTIMAÇÃO de interessados, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

Nome e cargo do digitador:Roseli Aparecida Cáceres

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

DECRETO A INTERDIÇÃO de Thaiz de Arruda Martins, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos 

termos do artigo 3º, inciso II, do Código Civil.

 Por oportuno, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

Nomeio-lhe curadora a requerente, CARMEM LÚCIA DE ARRUDA, sob 

compromisso.

Em obediência ao disposto no artigo 775, do Código de Processo Civil, 

inscreva-se a presente no registro civil e publique-se, na rede mundial de 

computadores, no site do TJ/MT, na plataforma de Edital do CNJ por seis 

meses, na imprensa local uma vez só e no diário oficial por três vezes, 

com intervalos de dez dias.

Transitada em julgado a sentença, lavre-se o termo de compromisso, 

cientificando a curadora para requerer, no prazo de 10 (dez) dias.

 Custas na forma da Lei de Assistência Judiciária Gratuita.

DEFIRO o requerimento. CONCEDO o prazo de 05 (cinco) dias para juntada 

do instrumento de procuração.

P.R.I.C.

Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido, vai devidamente assinado por 

mim e pelos presentes.

 KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62825 Nr: 2177-21.2010.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Primo Rossi Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Ferreira Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 INTIMANDO a parte exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, 

sobre a não localização de veículos em nome do executado, via RENAJUD, 

conforme documento anexo a decisão de ref. 140, sob pena de 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153711 Nr: 1786-85.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de busca e apreenção, 

no valor de R$ 21,00 (Vinte um reais), mediante emissão de guia de 

diligência, no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 125507 Nr: 2629-21.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNF- Consorcio Nacional LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco de Campos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg Eubank de Arruda - 

OAB:3009/MT

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento do ofício expedido ao Detran/MT, no 

valor de R$ 14,00 (Catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, 

no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123410 Nr: 1914-76.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Gonçalo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:020732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para manifestar, em 05 (cinco) dias, sobre a 

busca infrutífera, de dados ao INFOJUD/BACEN, conforme documentos 

anexos, na decisão de ref. 29.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149477 Nr: 68-53.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Catarina de Barros Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora, para manifestar sobre a Certidão do Sr. Oficial 

de Justiça de ref. 23, bem como da solicitação a seguir: CERTIFICO por fim 

que em face da diligência realizada solicito a intimação da parte autora 

para efetuar a complementação da diligência no valor de R$ 1.118,35 (um 

mil e cento e dezoito reais e trinta e cinco centavos), que deverá ser paga 

p o r  m e i o  d e  g u i a  d i s p o n i b i l i z a d a  n o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao 

devendo ser indicado o oficial de justiça subscritor desta certidão para 

recebimento dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017 

– CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137910 Nr: 3195-33.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o autor para efetuar o pagamento, da complementação da 

diligência do Oficial de Justiça. no valor de R$ 1.882,90 (um mil, oitocentos 

e oitenta e dois reais e noventa centavos), mediante emissão de guia de 

diligência, no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ., e ato posterior, destinação da diligência aos 

oficiais de justiça Marcelo Junior Monte Fernandes e Antonio Ermelino da 

Silva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 105340 Nr: 276-42.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdM, MCMdA, RVMdA, ILMdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 CÓDIGO: 105340

DECISÃO

Vistos,

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos em face de JOCIEL PAES DE 

ARRUDA.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento da dívida, o executado 

quedou-se inerte.

Instado a manifestar, o exequente pugnou pelas seguintes medidas 

inserção do nome do executado nos cadastro de inadimplente, expedição 

de ofício do INSS em busca de eventual benefício ativo, expedição de 

ofício ao DETRAN/MT e ao C.R.I. de Várzea Grande, Cuiabá e Poconé a fim 

de localizar bens em nome do executado, expedição de ofício ao TRT/23º 

Região e TRF/1ª Região buscando ações em que o executado figure como 

polo ativo, além da imediata suspensão da CNH.

Requer ainda a extração de cópias e encaminhamento ao MP para fins de 

apuração de ilícito penal praticado contra a menor.

Pois bem.

Cuidam os autos de execução de verba alimentar arbitrada em favor de 

incapaz.

Devidamente citado o mesmo permaneceu inerte quanto ao adimplemento 

da obrigação, de forma que é perfeitamente cabível a adoção de medidas 

visando compelir o executado a prestar os alimentos devidos.

Dessa forma, é possível que o magistrado, no âmbito da execução de 

alimentos, em razão da urgência de que se reveste o referido crédito e 

sua relevância social, adote as medidas executivas necessárias visando 

assegurar ao menor a máxima efetividade do seu interesse com a 

preservação da dignidade humana por meio da garantia dos alimentos.

Não é demais ressaltar que a proteção integral está intimamente ligada ao 

princípio do melhor interesse da criança e adolescente, pelo qual, no caso 

concreto, deve-se buscar a solução que proporcione o maior benefício 

possível para o menor.

Ademais, é pacífico no STJ o entendimento de ser "possível o protesto da 

sentença condenatória, transitada em julgado, que represente obrigação 

pecuniária líquida, certa e exigível" (REsp 750.805/RS, Rel. Ministro 

Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJe 16/06/2009).

Dessa forma, considerando que, o executado, devidamente intimado, não 

efetuou o devido pagamento, entendo que os pedidos da autora devem 

ser deferidos.
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Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos de ref. 47.

Para tanto, nos moldes do art.854 do CPC, DETERMINO a penhora on-line 

sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição 

financeira, em nome do executado JOCIEL PAES DE ARRUDA, CPF: 

329.507-481-04 no valor de R$ 4.904,88.

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e 854, §2º e 3º do CPC.

 Sendo infrutífera, DETERMINO o acesso via RENAJUD em busca de 

veículo automotor pertencente ao(a) executado(a), intimando-se o 

exequente em seguida acerca do resultado.

Não localizados ativos financeiros ou veículos, OFICIE-SE o Cartório de 

Registro de Imóveis de Poconé/MT, Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT a fim 

de localizar bens de titularidade do devedor e, com a resposta, vistas ao 

exequente.

OFICIE-SE também o TRT 23ª Região e o TRF 1ª Região solicitando 

informações sobre eventuais ações judiciais em que o executado figure 

com AUTOR.

Por fim, após o cumprimento de todas as medidas, não sendo localizados 

bens do devedor ou ações cujo crédito em favor do executado seja 

passível de penhora, DETERMINO a expedição de Ofício ao SPC/SERASA, 

com as devidas informações necessárias para inclusão do executado 

banco de dados de inadimplentes, não devendo haver divulgação de 

dados do processo ou do alimentando envolvido, com a publicação ao 

comércio e afins apenas que o executado é devedor em uma execução 

em curso.

Cumpridas as determinações, façam os autos conclusos para análise do 

pedido de suspensão da CNH.

Ciência ao MP.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 149224 Nr: 8496-58.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Catarino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT, LARISSA CAMPOS LEITE - OAB:19696/MT

 Vistos etc.

Denota-se dos autos que a Defesa do acusado Israel Catarino da Silva, 

requereu a revogação da sua prisão preventiva, eis que o acusado não 

teria cometido o delito em questão.

O Ministério Público opinou pelo indeferimento, ao argumento, em sumário, 

de que a custódia provisória deve ser mantida, haja vista que restam 

comprovados os pressupostos insculpidos nos arts. 312 e 313, ambos do 

Código de Processo Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

 Compulsando os autos verifico que o réu teve a prisão em flagrante 

convolada em preventiva na data 18.12.2017.

Após, criteriosa análise dos autos, verifico que subsistem os requisitos 

para manutenção da segregação preventiva do acusado.

Em sua redação, os artigos 312 e 313 do CPP dispõem que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indício suficiente de autoria.

 Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em 

caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força 

de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação 

da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada 

em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do 

Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

 III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 

garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (revogado).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando 

houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não 

fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser 

colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra 

hipótese recomendar a manutenção da medida.

 Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos 

requisitos legais, quais sejam, “fumus commissi delicti” - representado pela 

prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e 

“periculum libertatis” – representado por uma das hipóteses à seguir: a) 

garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) 

garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, 

acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso 

mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai 

haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente 

diante do termo de reconhecimento de pessoa acostado no auto de prisão 

em flagrante.

Ademais, depreende-se dos relatos do presente APF que pairam 

veementes indícios de que o acusado e seu comparsa estavam em uma 

motocicleta e iriam executar a vítima, resultado que só não se concretizou 

pelo fato deste ter fugido para o fundo de sua residência e pulado o muro.

 Apesar da Defesa do acusado sustentar tese de negativa de autoria do 

delito em Juízo, tal matéria se trata de questão de mérito que deverá ser 

analisada em sentença.

Diante do exposto e das circunstâncias apresentadas depreende-se a 

gravidade concreta da conduta do autuado e, por conseguinte, exsurge a 

necessidade de garantir a ordem pública.

Envereda-se por esse talho, a exegese do egrégio Sodalício do Estado do 

Pará, verbis:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRISÃO 

PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ART. 

312, DO CPP MODUS OPERANDI PERICULOSIDADE DO AGENTE 

PROTEÇÃO DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO-CONFIGURADO - CONDIÇÕES 

PESSOAIS FAVORÁVEIS DO ACUSADO OUTROS ELEMENTOS 

ALBERGAM A CUSTÓDIA EXCEPCIONAL - ORDEM DENEGADA. I VERIFICO 

QUE ESTÃO PRESENTES A PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS 

BASTANTES DE AUTORIA (FUMUS COMISSI DELICTI) PELOS ...(TJ-PA - 

HC: 200930149619 PA 2009301-49619, Relator: BRIGIDA GONCALVES 

DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/12/2009, Data de Publicação: 

12/01/2010)

Nesse linear, tenho que a prisão mostra-se imprescindível neste momento, 

seja como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, 

bem como a fim de proporcionar a regularidade da instrução processual.

Ademais, verifica-se que a pena imposta ao delito imputado, qual seja o do 

art. 121, §2º, inciso III e IV, c.c art. 14, inciso II do CP, é compatível com o 

disposto no artigo 313, I, do CPP.

Pelo exposto, com fundamento nos art. 312 e art. 313, ambos do CPP , 

INDEFIRO a revogação da prisão preventiva do acusado ISRAEL 

CATARINO DA SILVA, devendo permanecer custodiado até ulterior 

deliberação.

Expeça-se carta precatória para a Comarca de Cuiabá, com o fito de 

inquirição da vítima, devendo constar o endereço contido à ref. 101.

Designo a continuidade da audiência de instrução e julgamento para o dia 

09/05/2018, às 17h00 onde será interrogado o réu.

Intime-se. Notifique-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 128746 Nr: 3653-84.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Ramos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica - OAB:

 Certifico e dou fé, que foi arquivado em pasta própria de rol dos culpados 

conforme determinado na sentença de ref. 80.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1291 Nr: 69-39.1998.811.0028

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Bittencourt Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezenir Ducati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vieira Junior - 

OAB:3969/MT, WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - OAB:15880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alcir Ghedin - 

OAB:3553/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WAGNER LUIZ 

RIBEIRO ROCHA, para devolução dos autos nº 69-39.1998.811.0028, 

Protocolo 1291, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103189 Nr: 2866-26.2014.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frances Ney da Costa Brito - 

OAB:146.11/MG

 CÓDIGO: 103189

SENTENÇA

VISTOS,

As partes acordaram perante advogado acerca do acordo, guarda, visita 

e alimentos em favor dos menores ÉRICK HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA e 

JULIA KETTYLIN RIBEIRO DA SILVA.

 O MP manifesta-se favorável à homologação (ref.57).

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Inicialmente cumpre registrar que a conciliação pressupõe a existência de 

partes divergentes, com interesses conflitantes, que, de comum acordo, 

fazem concessões recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio.

Preconiza o artigo 125, incisos II e IV do Código de Processo Civil, que o 

juiz velará pela rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das 

partes, sendo que, caso isso ocorra, o processo será decidido com 

resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015. 

Desta forma, o acordo entabulado pelas partes será homologado pelo juiz, 

que atuará como terceiro imparcial, atribuindo validade à conciliação.

Assim, a homologação do acordo pelo magistrado possui o condão de 

atribuir validade de decisão judicial ao acordo, sendo que o juiz somente 

procederá a esse ato quando entender que a forma em que o acordo foi 

realizado pelas partes, atende não somente à legislação pertinente ao 

caso, como, também, seu senso de justiça.

A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio tem que 

ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência indevida já 

que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe apenas 

averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela legalidade, 

ratificá-lo.

De outro norte, as regras que inspiram o legislador sobre a matéria que 

envolve as crianças e adolescentes ensejam sempre, e primordialmente, o 

interesse do menor.

Dessa forma, ao tomar qualquer decisão dentro desse tema, cumpre ao 

juiz ser extremamente cauteloso, pois qualquer alteração no regime 

vigente pode trazer funestas repercussões na sensibilidade infantil. 

Assim, não deve o magistrado ser severo demais ao analisar o 

comportamento alheio, nem excessivamente tolerante, por mera 

negligência.

In casu, constato que o acordo celebrado preserva os interesses das 

partes e não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em 

juízo.

Além do mais o parecer ministerial adere a homologação do acordo.

Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo apresentado nos documentos anexados na inicial e, 

consequentemente, julga extinto o processo, com resolução de mérito, o 

que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso III, “b” do CPC/2015.

EXPEÇA-SE termo de guarda conforme acordado nos documentos 

anexados na inicial.

P.I.C.

Diante do exposto, homologo com fundamento no artigo 487, I, do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 123410 Nr: 1914-76.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Gonçalo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:020732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

 Tendo em vista a alteração da razão social do Banco PANAMERICANO 

S/A para BANCO PAN S/A, proceda a secretaria alteração do polo ativo, 

fazendo constar BANCO PAN S/A.

 Considerando que parte autora comprovou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações sobre o paradeiro da requerida, 

DETERMINO o acesso ao INFOJUD/BACEM, a fim de localizar o endereço 

da requerida .

Se positiva, intime-se a autora para requerer o que entender de direito.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a), a secretaria deverá intimar o(a) 

autora para manifestar-se, em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 71926 Nr: 1736-06.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gutemberg Eubank de 

Arruda - OAB:3009/MT

 Portanto, AFASTO a preliminar levantada.Não havendo outras 

preliminares a serem analisadas, dou o feito por saneado e fixo como 

pontos controvertidos a paternidade do menor Fabrício Alexandre da Silva 

Correa.Destarte, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da 

produção de provas no prazo de 10 (dez) dias, devendo, no mesmo 

prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja interesse na produção de 

prova oral.Considerando que o exame de DNA não foi realizado sob o 

crivo do contraditório, defiro o pedido do requerido para realizar o exame 

de DNA, devendo arcar com as custas do mesmo. Após, certifique-se se 

necessário e façam os autos conclusos.Ciência ao MP.Cumpra-se

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-93.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RODRIGUES GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

VISTOS, O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 

Procedam as alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de 

aplicação da multa do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos 
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bens quantos bastem para a satisfação do débito. Não efetuado o 

pagamento, ao cálculo do valor da multa. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012298-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA MARIA DE AMORIN COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012298-25.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JUSTINA 

MARIA DE AMORIN COSTA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 
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também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 2 de maio de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012295-70.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JONES ROBSON MARQUES DA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 
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realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 
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único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 2 de maio de 2018. 
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[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: CLAUDINEI ROSA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 
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análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 2 de maio de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012063-58.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: TANIA MARIA GOMES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 
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testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 
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fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 2 de maio de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012038-45.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ARCELINA DA SILVA BARROS 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 989 de 1154



Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 
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Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 2 de maio de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012867-26.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELIZA FRANCISCA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 
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também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 2 de maio de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012112-02.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ROSINETE NERES RODRIGUES DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 
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finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 
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serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 2 de maio de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012095-63.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: AMAURI MARCOS DE BARROS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 
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análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 2 de maio de 2018. 
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forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 
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desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 
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questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 2 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011606-26.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KETLLY CRISTINA SANTANA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011606-26.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: KETLLY 

CRISTINA SANTANA DUARTE Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 
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Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 
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Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 2 de maio de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011112-64.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOADILSO SANTOS DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 
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no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 2 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011605-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IRUENA LUZIA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011605-41.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IRUENA 

LUZIA COSTA E SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 
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as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 
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pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 2 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011820-17.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA NUNES DE ALMEIDA E CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011820-17.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JULIANA 

NUNES DE ALMEIDA E CUNHA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 
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1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 2 de maio de 2018. 
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011148-09.2017.8.11.0028
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ODAIR GONCALO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT0021004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011148-09.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ODAIR GONCALO DE ARRUDA 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado 

da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na 

esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria 

de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes 

para o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 
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AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 
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do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 4 de maio de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011604-56.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADRIANO FRANCISCO DE ARRUDA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 
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dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 4 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011034-70.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JOSEANY FERREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 
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necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 4 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011598-49.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: JUZINEY DE JESUS GONCALVES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 
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se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 
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importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 4 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011028-63.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI TRINDADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011028-63.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDINEI TRINDADE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 
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consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 4 de maio de 2018. 
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TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009409A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011591-57.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

DOMINGAS PEREIRA DA LUZ Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 
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por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 
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Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 4 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011592-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SANTANA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. A parte 

requerente requer a indenização por danos morais em razão de falha na 

prestação de serviços bancários, uma vez que a agência bancária 

localizada neste município permaneceu fechada por cerca de 90 dias, 

após um assalto ocorrido no dia 04/02/2017. Designada audiência de 

conciliação para dia 13/03/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato, não apresentou 

justificativa. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011029-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI TRINDADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011029-48.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDINEI TRINDADE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 
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jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 
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policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 4 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011442-61.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELEDIR SEBASTIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS OAB - MT14215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011442-61.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELEDIR 

SEBASTIANA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 
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não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 4 de maio de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011130-85.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LETICIA APARECIDA MALGARESI Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 
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compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 
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Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 4 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito
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8011025-11.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DAVID MAIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 
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não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 4 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010812-05.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ELOIR MARQUES DE OLIVEIRA CAMPOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 
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necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 4 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010784-37.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOANIL 

BISPO DA COSTA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 
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(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 
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disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 4 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010792-14.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCINEI 

IARA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 
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04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010926-41.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CLAUDEMIRO ROSA RIBEIRO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 
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relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 
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Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 7 de maio de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010763-61.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ELIELDE 

KENNIA RODRIGUES ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do 

Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 
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no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 7 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010757-54.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROSANGELA JESUINA FONTES SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 
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através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 7 de maio de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010920-34.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: STEFANY VANESSA BARBOSA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 
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ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 
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agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 7 de maio de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010916-94.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIELE MARQUES DUARTE Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 

consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 
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atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 7 de maio de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010752-32.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DURCILENE RODRIGUES DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Passo 

a análise do mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. 

Requer a parte requerente que o requerido seja compelido ao pagamento 

de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de 

serviços bancários, uma vez que a agência localizada nesta urbe 

permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da 

demanda é necessário salientar que se trata de relação de consumo, uma 

vez que a parte requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de 
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consumidor e fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 

297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico 

que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo 

ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 1033 de 1154



Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 7 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010914-27.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JULIANA MARIA DE ARRUDA E SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 
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no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 7 de maio de 2018. 
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ROGERIO FRANCISCO DE ALMEIDA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011124-78.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ROGERIO FRANCISCO DE ALMEIDA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento Antecipado da Lide O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Passo a análise do mérito. Do mérito Trata-se de 

AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte requerente que o requerido seja 

compelido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de 

falha na prestação de serviços bancários, uma vez que a agência 

localizada nesta urbe permaneceu fechada por mais de 30 dias. Antes de 

adentrar o mérito da demanda é necessário salientar que se trata de 

relação de consumo, uma vez que a parte requerente e o requerido se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor nos termos do art. 

2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. Nestes termos, com fundamento no 

art. 12 do CDC verifico que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não se 

discute culpa, devendo ser provado apenas o ato ilícito (descumprimento 

do contrato in casu) e o dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do 

CDC não há que se falar em reparação quando se tratar de fato de 

terceiro, pois nesta hipótese há a exclusão do nexo causal entre o dano e 

o descumprimento do contrato. É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral 

que a suspensão da atividade bancária da agência do Banco do Brasil 

ocorreu em razão de um furto praticado em 04.02.2017 no qual 

arrombamento do local e de todos os equipamentos da agência e danos 

em sua estrutura física. Saliento ainda que também é notório que 

ocorreram outros furtos mediante a explosão de caixas eletrônicos, 

conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano moral, está o 

requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho extrapatrimonial, não 

sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, fazendo-se 

necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude da 

suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 

como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 
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acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 

segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 7 de maio de 2018. 
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RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011299-72.2017.8.11.0028; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, TRANSPORTE TERRESTRE, RESPONSABILIDADE DO 

FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RUBENS 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Do Julgamento 

Antecipado da Lide O feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Passo a análise do 

mérito. Do mérito Trata-se de AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Requer a parte 

requerente que o requerido seja compelido ao pagamento de indenização 

por danos morais em razão de falha na prestação de serviços bancários, 

uma vez que a agência localizada nesta urbe permaneceu fechada por 

mais de 30 dias. Antes de adentrar o mérito da demanda é necessário 

salientar que se trata de relação de consumo, uma vez que a parte 

requerente e o requerido se enquadram nos conceitos de consumidor e 

fornecedor nos termos do art. 2º do CDC e Enunciado da 297 do STJ. 

Nestes termos, com fundamento no art. 12 do CDC verifico que a 

responsabilidade é objetiva, ou seja, não se discute culpa, devendo ser 

provado apenas o ato ilícito (descumprimento do contrato in casu) e o 

dano. Todavia, nos termos do art. 12, § 3º, III do CDC não há que se falar 

em reparação quando se tratar de fato de terceiro, pois nesta hipótese há 

a exclusão do nexo causal entre o dano e o descumprimento do contrato. 

É fato NOTÓRIO e de conhecimento geral que a suspensão da atividade 

bancária da agência do Banco do Brasil ocorreu em razão de um furto 

praticado em 04.02.2017 no qual arrombamento do local e de todos os 

equipamentos da agência e danos em sua estrutura física. Saliento ainda 

que também é notório que ocorreram outros furtos mediante a explosão de 

caixas eletrônicos, conforme descrito na contestação. Ao pleitear o dano 

moral, está o requerente afirmando que sofreu ofensa de cunho 

extrapatrimonial, não sendo possível mensurar o prejuízo imaterial sofrido, 

fazendo-se necessária a reparação pecuniária. Sustenta que em virtude 

da suspensão da atividade bancária teve dificuldades para gerir suas 

finanças diante da necessidade de se deslocar a outro município para 

realizar saques, pagar contas, fazer transferências etc., uma vez que não 

foram disponibilizados caixas de autoatendimento e nem foram prestadas 

as devidas informações. Alega que sofreu muitos transtornos e que faz 

jus ao recebimento da reparação moral, ante o descumprimento do 

contrato bancário. Resta apurar se houve o descumprimento do contrato e 

se há dano moral causado em virtude de um suposto descumprimento 

(nexo causal). Apesar de ter ocorrido a suspensão da atividade bancária 

na agência (estrutura física) em virtude de ato criminoso, verifico que não 

houve total cessação dos serviços oferecidos pela reclamada nem recusa 

ao atendimento ao público, ante a existência de atendimento POR 

TELEFONE, ONLINE, bem como CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, tais 
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como os CORREIOS e a LOTÉRICA existentes NO MUNICÍPIO DE POCONÉ. 

Dessa forma, não houve negativa de atendimento pela parte requerida, 

consequentemente, não há que se falar em indenização por danos morais. 

O que realmente ocorreu foi a mudança no modo de prestar o serviço, que 

durante o período em que a agência estava fechada, os consumidores 

tiveram o serviço prestado através dos CORREIOS, LOTÉRICA, TELEFONE 

E ATENDIMENTO ON LINE. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por JACKSON 

SANTOS SILVA contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, 

por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DESERGIPE, assim ementado: Apelação Cível. Ação 

de Indenização por Danos Morais. Agência do Banco do Brasil do 

Município de Riachão do Dantas vítima de assalto perpetrado mediante a 

explosão dos seus caixas eletrônicos. Restrição no atendimento dos 

clientes durante aproximadamente 200 dias. Conduta legítima e que se 

pautou na segurança dos seus usuários. Suspensão do atendimento que 

encontra respaldo no art. 6º - A da Resolução nº 2932/2002 do Banco 

Central do Brasil. Ato ilícito não configurado. Danos morais inexistentes. 

Atividades bancárias supridas pelos correspondentes bancários. Fatos 

declinados que s e consubstanciam em meros aborrecimentos. Sentença 

mantida. Recurso conhecido e improvido. 1 - A conduta adotada pela 

instituição financeira após sofrer assalto perpetrado mediante a explosão 

dos seus caixas eletrônicos, de restringir seus serviços a transações que 

não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda que tenha 

perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à segurança 

dos seus correntistas e usuários, encontrando respaldo no art.6º-A da 

Resolução nº 2932/2002, do Banco Central do Brasil.2 - Inexistência de 

prova quanto ao suposto dano sofrido pelo autor, pois apesar da limitação 

no atendimento bancário, os usuários e correntistas do banco puderam se 

utilizar dos correspondentes bancários existentes na cidade de Riachão 

do Dantas para realizar as demais transações bancárias, bem como dos 

serviços disponibilizados na Internet e através da Central de Atendimento 

via telefônica. 3 - Não preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilização civil que impõe a manutenção da 

sentença. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, 

além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 5º, inciso X, 

da Constituição Federal; 6º e 14, do CDC e 186 do CC. Alega, em síntese, 

que o recorrido não apresentou qualquer prova que autorizasse a 

instituição financeira a negar a prestação de serviços ao recorrente por 

mais de 220 dias. Defende tratar-se de negatória do serviço e também 

falha em sua prestação, caracterizando, assim, dano moral. E continua: É 

nítido o entendimento jurisprudencial no sentido de que está caracterizada 

a obrigação de indenizar por dano moral quando a negatória ou má 

prestação de serviços bancários ao recorrente ocorre, porque acarreta 

sim o constrangimento ao recorrente pela instituição bancaria. É o 

relatório. DECIDO. 2. De início, consigne-se que na via especial não cabe a 

análise deafronta a dispositivo constitucional, ainda que com intuito de 

prequestionamento. Nesse sentido os seguintes precedentes: EDcl no 

REsp 680.385/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 20.03.2006, REsp 

1043700/TO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe 05.09.2008; AgRg no REsp 

977.900/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08.09.2008. 3. No mais, ao 

não reconhecer a existência de danos morais, o Tribunal local assim 

consignou: Destarte, é incontroverso que a instituição financeira 

demandada foi vítima de assalto com detonação de explosivos em 

04.12.2015, na agência do município de Riachão do Dantas, fato que 

danificou a estrutura física do prédio, ocasionando a limitação no 

atendimento da agência bancária ante a ausência de equipamentos de 

segurança, a exemplo da porta giratória. Nessa perspectiva, tal conduta 

adotada pela instituição financeira, de restringir seus serviços a 

transações que não envolvessem fluxo de numerário em espécie, ainda 

que tenha perdurado por 200 dias, é legítima, na medida em que visava à 

segurança dos seus correntistas e usuários. Inclusive, a suspensão das 

atividades da agência bancária, em casos como o declinado nos autos, 

está respaldada no art. 6º-A da Resolução nº 2932/2002, do Banco 

Central do Brasil: [...]. Ademais, no caso dos autos, restou demonstrado 

que o atendimento parcial das atividades bancárias foi suprida pelos 

correspondentes bancários José R. dos Santos, Super Mini e Mercadinho 

do Fabinho, os quais estavam autorizados a efetuar transações 

financeiras, tais como a realização de saques, mitigando os incômodos 

sofridos pela população que se utilizava do referido banco. Assim, não 

obstante a agência bancária tenha permanecido durante 200 dias sem 

prestar, em sua integralidade, todos os serviços bancários que lhe são 

pertinentes, entendo que tal conduta não foi ilícita, pois visava a 

segurança de seus usuários. Da mesma forma, inexistente o alegado dano 

moral declinado pelo autor.[...]. No caso dos autos, entretanto, tal dano 

também não foi comprovado. Ora, como já salientado, apesar da limitação 

no atendimento feito pela instituição bancária recorrida, os usuários e 

correntistas do banco puderam se utilizar dos correspondentes bancários 

existes da cidade de Riachão do Dantas para realizar as demais 

transações bancárias, a exemplo de saques e pagamentos. Inclusive, 

necessário também ponderar que diante da informatização das atividades 

bancárias, o autor, correntista do Banco do Brasil e que tem discernimento 

meridiano, poderia ter se utilizado do vasto rol de serviços disponibilizados 

no site da instituição financeira (transferências, pagamentos, saldos, 

saques, aplicações, etc.) como, também, na Central de Atendimento, 

através do número gratuito de telefone disposto no verso do cartão 

acostado à fl. 19. Logo, o recorrente não necessitava ter se deslocado 

para uma cidade vizinha para acessar seu saldo e extrato bancário, pois 

eles poderiam ter sido adquiridos na comodidade do seu próprio lar, com 

uma simples ligação telefônica. Nessa ordem de ideias, entendo que os 

fatos narrados pelo apelante, no máximo, causaram-lhe meros 

aborrecimentos, os quais não ensejam reparação por danos morais: [...]. 

Diante de tais ponderações, concluo que os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil da instituição financeira não 

restaram devidamente preenchidos, motivo pelo qual mantenho a 

sentença. Nesse contexto, o Tribunal de origem, soberano no exame do 

acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não teria havido falha na 

prestação do serviço bancário, não reconhecendo o alegado dano moral; 

portanto, reverter esta conclusão demandaria o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é obstado em recurso especial pela 

incidência da Súmula 7 desta Corte. Merece destaque, sobre o tema, o 

consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando 

Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a 

questão federal, há necessidade de se incursionar na seara 

fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não 

merece trânsito o recurso especial, ante o veto da súmula 7-STJ". 4. Por 

fim, impõe-se anotar que a incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame 

do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. Nesse 

sentido: REsp 1.086.048/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta 

Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 13/09/2011; EDcl no Ag 984.901/SP, 

Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe de 23/06/2008. 5. 

Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017. Ministro Luis Felipe Salomão. Relator 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 06/09/2017. No que tange a alegação da 

má qualidade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, 

verifico que a parte requerente tinha outros meios, extremante cômodos 

para realizar a maioria das transações, tais como atendimento via telefone 

e on line. Os transtornos sofridos são meros aborrecimentos que não são 

hábeis a gerar dano moral. Ademais, não se pode afastar a constatação 

de que houve quebra do nexo causal por FATO DE TERCEIRO, uma vez 

que a suspensão no atendimento da agência ocorreu por culpa exclusiva 

da explosão dos equipamentos da agência (fato notório) para fins de 

furto. Nestes termos, com fundamento no art. art. 12, § 3º, III do CDC não 

há ato ilícito a ser indenizado. Além do mais, o art. 6ª- A da Resolução 

2.932/2002 prevê que: Art. 6º-A As instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil podem 

decidir sobre a suspensão do atendimento ao público em suas 

dependências, quando assim justificarem estados de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou casos que possam acarretar 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 

único. A decisão relativa à suspensão do atendimento ao público, na 

forma prevista neste artigo, deve estar fundamentada em documentos 

pertinentes a cada situação ou evento, tais como boletim de ocorrência 

policial, relatórios de comunicação do fato, laudo de sinistro de sociedade 

seguradora e notícias veiculadas em jornais, dentre outros julgados 

importantes, os quais devem ser mantidos na sede da instituição, à 

disposição do Banco Central do Brasil, pelo prazo de cinco anos, 

contados da data da respectiva ocorrência. Nestes termos, considerando 

que é notório que a explosão danificou todo o sistema de segurança da 

agência, a parte requerida poderia suspender suas atividades até 

restabelecer o funcionamento dos equipamentos a fim de garantir a 
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segurança de seus empregados e consumidores. Dessa forma, os atos 

do requerido estão amparados por legislação competente, não havendo 

ocorrência de ilícito civil passível de abono pecuniário. Ademais, não se 

valeu a parte autora de seu dever de comprovar o direito alegado, 

conforme previsto pelo art. 373 do CPC, tendo em vista que apenas alegou 

de forma genérica o dano moral, deixando de comprovar e até mesmo 

narrar a imprescindibilidade do atendimento ao público para suas 

transações bancárias. Insta salientar que não pretende este juízo 

fomentar a banalização do dano moral, priorizando os feitos em que 

realmente houve configuração de ofensa a honra do consumidor, o que 

não restou demonstrado no caso em análise. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no 

art. 487, I do CPC, o que faço julgar extinto o processo, com resolução de 

mérito. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas 

providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Heloisa Helena Saenz Surita 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 7 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000227-80.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MOREIRA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA MOLINA (EXECUTADO)

JOAO LUIS SCHNEIDER (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 

56/2007, impulsiono os autos para, intimar a parte autora, por meio de 

seus advogados, para providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) 

de Justiça, no valor de R$ 338,30 (trezentos e trinta e oito reais e trinta 

centavos), para cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, 

sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, 

conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido 

valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - 

CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado 

recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de 

petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93502 Nr: 11277-57.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Blair Batista Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIS SCHNEIDER, MARISTELA MOLINA 

SCHNEIDER, ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA, HILÁRIO 

JOSÉ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 Certifico para os devidos fins, que o recurso de apelação apresentado 

pelo do requerido foi interposto tempestivamente. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44763 Nr: 661-62.2013.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivino Candido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rosária Pinto dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT

 Despacho

Aguarde-se a audiência designada.

Às providencias para realização da solenidade.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87908 Nr: 8011-62.2017.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nery Ângelo Battisti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues de França Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Moura Feitoza - OAB:MT 

17816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a petição, guia e comprovante de 

pagamento juntado aos autos pela parte interessada, refere-se ao 

pagamento das custas e taxa judiciária, faltando o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça, conforme intimação constante na REF 14. O referido 

é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87669 Nr: 7850-52.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICASSIA BALBINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

sobre o teor do laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52734 Nr: 2345-85.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genis Souza da Hora - 

OAB:19833, Roger dos Santos Lopes - OAB:17379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

o retorno dos autos da instância superior.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93374 Nr: 11197-93.2017.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES 

- OAB:171045
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da complementação da diligência, no valor de R$ 267,30 

(duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), que deverá ser 

depositada por meio de guia disponibi l izada no l ink 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial subscritor desta certidão, para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 93502 Nr: 11277-57.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Blair Batista Borba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIS SCHNEIDER, MARISTELA MOLINA 

SCHNEIDER, ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA, HILÁRIO 

JOSÉ MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 No caso em apreço, trata-se de ação de execução em que foi proferida 

decisão interlocutória (ref.57), a qual rejeitou o pedido de reconhecimento 

de litispendência e determinou o prosseguimento da execução contra os 

executados. Segundo o artigo 1.015, parágrafo único, do NCPC, caberá 

agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas nos 

processos de execução. Assim, mesmo em atenção aos princípios da 

instrumentalidade das formas e da fungibilidade, impossível o recebimento 

do recurso de apelação interposto pelos executados. Registre-se, por fim, 

que o juízo da execução ganha papel de relevo na hipótese de o recurso 

de apelação ser manifestamente incabível, ficando autorizado, 

excepcionalmente, a inadmiti-lo, em cooperação com os demais sujeitos 

processuais, nos termos do art. 6º do CPC/2015 ("todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva"). Ante o exposto, com base na 

motivação supra e sem mais delongas, deixo de conhecer do recuso 

apelatório interposto e determinar o seu devido processamento, diante de 

sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20166 Nr: 830-20.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurina Maria da Silva Primo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, determino a suspenção do feito por 60 (sessenta dias).

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20136 Nr: 800-82.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurina Maria da Silva Primo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, determino a suspenção do feito por 60 (sessenta dias).

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18198 Nr: 2045-65.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pamela Campos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, determino a suspenção do feito por 60 (sessenta dias).

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20567 Nr: 1202-66.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz de Souza Noleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Tendo em vista o teor da certidão retro, cumpra-se a parte final da decisão 

de fl.126, arquive-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20162 Nr: 826-80.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Araújo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6420 Nr: 646-74.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim José da Silva Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação previdenciária proposta por JOAQUIM JOSÉ SILVA 

TRINDADE em desfavor do INSS, ambos já qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, a advogada da parte autora informou o 

falecimento do requerente e requereu a extinção do feito com base no 

artigo 485, inciso IX, do NCPC (fls.181/182).

 Vieram-me os autos conclusos.
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 É o relatório. Decido.

 Tendo em vista o relatado, apesar de entender que poderia ocorrer a 

habilitação do herdeiros a fim de receber os valores retroativos, em caso 

de procedência da ação, considero o referido pleito como de desistência, 

razão pela qual JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser 

cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico 

do vencido no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado 

dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

 Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21510 Nr: 1744-84.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Roberto Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, por edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20158 Nr: 822-43.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenita Aparecida Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação previdenciária proposta por ELENITA APARECIDA 

VILELA, desfavor do INSS, ambos já qualificados nos autos.

 Após regular trâmite processual, a autora pugnou pela desistência da 

ação (f.86).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Decido.

 Considerando o relatado, HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada 

e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser 

cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico 

do vencido no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado 

dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

 Transitado em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 6225 Nr: 515-02.2005.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evani Mota Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18988 Nr: 2811-21.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49778 Nr: 5432-83.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Nacional de Saúde - Funasa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Santos 

Rocha Faria - OAB:4.198-MT

 Desse modo, segundo artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, o ônus da prova é de quem alega, de forma que, não havendo 

comprovação de que o valor bloqueado é decorrente de salário, deve ser 

mantida a penhora.Nesse sentido, o julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA "ON LINE" – (...) 

BLOQUEIO - SISTEMA BACEN-JUD – IMPENHORABILIDADE -AUSÊNCIA DE 

PROVA - ÔNUS DO EXECUTADO - § 2º DO ART - 655-A DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. (...) O ônus da prova de que os valores 

depositados em conta seriam impenhoráveis, por se destinarem ao 

pagamento de salários de funcionários da empresa, é do executado. 

Impossibilidade de afastamento da penhora ”on line” no caso concreto. 

Aplicação do § 2º do art. 655-A do CPC.” (TJMT, AI 148013/2012, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 29/10/2013, Publicado no DJE 07/11/2013).POSTO 

ISSO, com base na motivação supra, INDEFIRO o pedido de fls. 37/43 e 

mantenho a penhora do valor de R$ 5.407,81 (cinco mil, quatrocentos e 

sete reais e oitenta e um centavos).Proceda-se à vinculação do montante 

penhorado.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20596 Nr: 1224-27.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judite Carlos Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença

Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade proposta Judite Carlos 

Pereira em face do INSS, ambos qualificados nos autos.

 O processo foi extinto sem resolução do mérito, contudo, a sentença foi 

anulada pelo E. Tribunal Federal da 1ª região, retornando os autos a 

regular tramitação (fls.30/91).

Com o retorno dos autos, mesmo devidamente intimada por intermédio do 

advogado constituído para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção, a parte autora quedou-se inerte (fl.95).

Determinada a intimação pessoal, a requerente quedou-se inerte, 
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conforme fl.102.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Decido.

Tendo em vista o acima relatado, denota-se a inércia da parte autora, 

JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, §2º, 

do CPC). Esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação 

da modificação no estado econômico do vencido no prazo de até cinco 

anos contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 

98, §3º, do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19426 Nr: 3078-90.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação às fls.73/85.

Impugnação às fls. 91/95.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 

2018, às 13h15mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13060 Nr: 1552-59.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusina Coelho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT, Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte autora foi intimada por meio de 

seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito e nada foi apresentado aos autos, até a presente data. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 12177 Nr: 711-64.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a impugnação à execução interposto 

pela autarquia ré, foi apresentado tempestivamente. O referido é verdade 

e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8198 Nr: 570-16.2006.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Feliciana de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, determino a suspenção do feito por 180 (cento e oitenta 

dias).

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 12177 Nr: 711-64.2008.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Antonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21442 Nr: 1676-37.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeli Tavares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação às fls.131/136.

Impugnação às fls. 137/139.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 

2018, às 13h30mim (horário oficial do Estado de Mato Grosso).
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 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17297 Nr: 1141-45.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durvalino Rodrigues de Jesus "Nicino"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Tendo em vista o teor da certidão retro, cumpra-se a parte final da decisão 

de fl.123, arquive-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20120 Nr: 784-31.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anália de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Esses valores só poderão ser 

cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico 

do vencido no prazo de até cinco anos contados do trânsito em julgado 

dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se e Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59913 Nr: 3256-63.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iranildes Lima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joídes Januário de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14.724-b/MT, Armando Martins da Silva Neto - OAB:17974 -MT, 

Joan Neto Barbosa Filho - OAB:41425/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raira Moraes de Miranda - 

OAB:20050/O

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora por meio de seu advogado, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 267,60 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), para 

cumprimento do mandado de intimação da testemunha IVAN ROCHA, a ser 

expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco 

centavos), o km percorrido, conforme portaria 16/2010, e provimento 

04/2015, devendo o referido valor ser pago mediante Guia a ser emetida 

pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, na Central 

de Pagamento de Diligências - CPD, regulamentada pelo Provimento 

07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo de depósito através do fone/fax 

(66) 3569-1216 ou através de petição, CNPJ do Fórum nº 

04.056.801/0001-20.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87634 Nr: 7828-91.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Luiz Pedrosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora por meio de sua advogada para providenciar 

o pagamento da complementação da diligência do Oficial de Justiça no 

valor de R$ 551,30 (quinhentos e cinquenta e um reais e trinta centavos), 

que deverá ser paga por meio de guia disponibilizada no link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo ser indicado o oficial subscritor desta certidão, para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13286 Nr: 1789-93.2008.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Livercy Soares Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronia Maria Barros Milhomem 

- OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

A parte autora apresentou cumprimento de sentença às fls. 103/108, 

oportunidade em que juntou o cálculo dos valores devidos.

Intimado, o INSS impugnou alegando excesso execução (fls.110/117).

Após, a parte autora concordou com os valores apresentados pela 

autarquia ré em sede de impugnação (fls.119/120).

 Desse modo, HOMOLOGO o cálculo juntado às fls. 114/117 e determino a 

expedição do competente RPV.

 Com a vinda do pagamento, proceda-se à conclusão dos autos para 

extinção do feito e expedição de alvará para liquidação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 14487 Nr: 975-47.2009.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Orozimbo Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cícero Pinto - 

OAB:124.961 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário 

pela secretaria, nos termos do art. 1.028, § 4º da CNGC.

 Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado, na forma do artigo 535 do NCPC.

Com a apresentação de impugnação, certifique-se sua tempestividade e 

intime-se a parte autora para manifestação.

Transcorrido o prazo “in albis”, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84777 Nr: 5964-18.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODA DA CASA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora por meio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento da complementação de diligência no valor total de R$ 267,30 

(duzentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) este a recolhido 

através de guia de complementação através do link 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao, 

devendo o recibo ser juntado nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 50052 Nr: 44-68.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Ericcson Dias de Lira Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA, Sérgio Luiz da 

Rocha Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES

Defiro o pedido da parte autora de juntada dos holerites do requerente dos 

anos de 2016 a 2018.

Outrossim, defiro o pedido da parte requerida, razão pela qual, objetivando 

a produção de prova pericial, nomeio o perito DR. SERGIO LUIZ DA ROCHA 

JÚNIOR, CRM/SC 13852.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, arguirem impedimento ou 

suspeição do perito, se for o caso, indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos.

Intime-se o Perito nomeado para apresentação das propostas de 

honorários, bem como cientificando-o da nomeação, devendo ser 

apresentado contatos profissionais, especialmente telefone e endereço 

para onde serão dirigidas as intimações, além do local e possíveis datas 

que poderá ser realizada a perícia.

 Com as informações acima descriminadas e realizado o depósito dos 

honorários pela parte requerida, proceda-se à conclusão dos autos para 

designação da data da perícia.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101956 Nr: 3579-63.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonei Vilela Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seauto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everaldo Peres Domingues - 

OAB:82.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

a intimação da parte autora por meio de seu advogado, para providenciar 

o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de R$ 1.758,30 

(mil setecentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos), para 

cumprimento da carta precatória supra, a ser expedido nos autos, sendo 

R$ 3,55 (três reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, 

conforme portaria 16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido 

valor ser pago mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça 

deste Estado de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - 

CPD, regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado 

recibo de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de 

petição, CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18593 Nr: 2424-06.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Sirio Pereira Vasconcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

 Assim sendo, determino a suspenção do feito por 60 (sessenta dias).

Transcorrido o prazo supra, independentemente de nova conclusão, 

intime-se a parte autora para se manifestar nos autos.

Após, tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 11260 Nr: 1692-30.2007.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT, Ronia Maria Barros Milhomem - 

OAB:8242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, por edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19484 Nr: 195-39.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquina Ferreira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

o retorno dos autos da instância superior.

Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40508 Nr: 242-76.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leoneide Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B/MT, Vinicius 

Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Federal da 1ª região, 

independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18524 Nr: 2355-71.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha de Jesus Cavalcante Dorta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Defiro o pedido retro.

Remetam-se os autos ao INSS para apresentação de contestação.

Com a juntada, intime-se a parte autora para impugnação.

Por fim, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 102047 Nr: 3648-95.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imel Material Eletrico Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Destilaria Gameleira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Teixeira Avallone - 

OAB:14.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do provimento nº. 56/2007, impulsiono 

os autos para, intimar a parte autora, por meio de seus advogados, para 

providenciar o pagamento da diligência da oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 480,30 (quatrocentos e oitenta reais e trinta centavos), para 

cumprimento do mandado, a ser expedido nos autos, sendo R$ 3,55 (três 

reais e cinqüenta e cinco centavos), o km percorrido, conforme portaria 

16/2010, e provimento 04/2015, devendo o referido valor ser pago 

mediante Guia a ser emetida pelo site do Tribunal de Justiça deste Estado 

de Mato Grosso, na Central de Pagamento de Diligências - CPD, 

regulamentada pelo Provimento 07/2017/CGJ, devendo ser enviado recibo 

de depósito através do fone/fax (66) 3569-1216 ou através de petição, 

CNPJ do Fórum nº 04.056.801/0001-20.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000188-83.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000188-83.2018.8.11.0059. 

Partes do processo: Parte Autora: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS Parte 

Ré: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO 

NORTE Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS, por intermédio da Defensoria 

Pública, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e DO MUNICÍPIO DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE-MT, todos devidamente qualificados nos 

autos. Narra à parte autora que foi diagnosticado com câncer de próstata, 

necessitando de intervenção cirúrgica para interromper a produção de 

hormônio e, posteriormente, detectado com metástases óssea em estágio 

avançado, não pode ser submetido a tratamento quimioterápico e 

radioterápico, recebendo indicação de uso contínuo de quatro 

comprimidos diários do medicamento de alto custo “ZYTIGA” 250mg 

(abiraterona), 240 comprimidos, conforme relatório médico anexado à 

inicial. Desse modo, requereu liminarmente o fornecimento do medicamento 

Zytiga de 250mg (Abiraterona), o qual contém 240 comprimidos. Colhido o 

parecer do NAT – Núcleo de Apoio Técnico do TJMT, este concluiu que 

"(...) sobre o medicamento ACETATO DE ABIRATERONA: É um inibidor 

seletivo da biossíntese de andrógeno (hormônio masculino) de uso oral. 

Ele bloqueia de forma irreversível o citocromo P17 impedindo a produção 

de andrógenos pela adrenal, tecido prostático e tecido tumoral prostático. 

A decisão sobre o que usar no tratamento do câncer de próstata depende 

do estágio do tumor, doenças concomitantes, idade do paciente, entre 

outros. Não há estudos que comparam o uso da referida medicação 

(Zytiga), com as comulmente usadas para esta patologia” – fl. 48. É o 

breve relato. Decido. Tratando-se de antecipação de tutela específica, 

prevista nos artigos 497 do NCPC e 84, §3º, do CDC, limita-se, para sua 

concessão, a análise da relevância do fundamento da demanda e o 

justificado receio de ineficácia do provimento final, vejamos: “Art. 497. Na 

ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se 

procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará 

providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente. (...) Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da 

obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático 

equivalente ao do adimplemento. § 3º. Sendo relevante o fundamento da 

demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é 

lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, 

citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a 

qualquer tempo, em decisão fundamentada”. Na espécie, o relevante 

fundamento da demanda vem demonstrado pelo fato de que o 

fornecimento de medicamentos, terapias e tratamentos imprescindíveis à 

saúde do enfermo trata-se de obrigação imposta à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, que são partes legítimas para figurar no 

polo passivo da ação que, por sua vez, pode ser proposta em face de 

quaisquer destes entes, isolada ou cumulativamente. A saúde é um direito 

social, um dever do Estado e uma garantia inderrogável do cidadão, 

previsto no art. 196 da CF, in verbis: “A saúde é direito de todos e dever 

do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.” Importante registrar que o medicamento solicitado não 

consta nos atos normativos do SUS, conforme declinado no parecer 

técnico do NAT, de modo que no REsp n. 1.657.156/RJ, afetado aos ritos 

dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, na data de 25.04.2018, 

decidiu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos 

normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. No caso 

em tela, verifica-se que o autor preenche as condições necessárias para 

o fornecimento da aludida medicação, uma vez que o relatório médico de 

fl. 26 atesta que “Joaquim Pereira dos Santos, 76 anos e 01 mês, relato 

para devidos fins que o mesmo é portador de adenocacinoma acinar usal 

de próstata hormônio refratário, encontra-se sintomático e com 

metástases ósseas, tendo indicação para uso de abiraterona 250 mg 4 

comprimidos ao dia por período indeterminado”. Observa-se, também, a 

incapacidade financeira do requerente, o qual possui renda mensal no 

valor de R$ 1.050,00 (um mil e cinquenta) reais, além disso foi juntado 

cartão do SUS do autor, fato que demonstra, por si só, não ter o 

requerente condições financeiras de arcar compra do medicamento 

pleiteado, o qual custa, segundo a nota fiscal de fl. 25, uma caixa de 

250mg, contendo 120 comprimidos, R$ 10.297,00 (dez mil e duzentos e 

noventa e sete reais). Frisa-se, ainda, que o medicamento solicitado está 

devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) sob o n. 112363401, com validade até 11/2021. Portanto, entendo 

que deve ser concedida a tutela de urgência no caso em exame diante do 

preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais. Na confluência do 

exposto, com base na motivação supra, DEFIRO a liminar pleiteada e, como 

consequência, determino que a parte requerida, Estado e Município 

solidariamente, forneça ao autor o medicamento pleiteado, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos solicitados pelo profissional médico que o 

acompanha (fl. 27), sob pena de sequestro do numerário suficiente nas 

contas públicas para satisfação da obrigação. Primando pela aplicação do 

principio da celeridade processual, deixo de designar audiência de 

conciliação ou mediação conforme previsto no art. 334 do CPC. Citem-se 

os demandados para, querendo, contestem a presente ação, no prazo 

legal, fazendo constar que a não apresentação de contestação importará 

na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-16.2016.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIRA MORAES DE MIRANDA OAB - MT0020050A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

8009999-16.2016.8.11.0059; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS SOARES 

Parte Ré: REQUERIDO: OI MOVEL S.A Recebo o cumprimento de sentença 

e determino a intimação do executado para pagamento do valor devido, no 

prazo de 15 dias (NCPC, art. 523 “caput”). Não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo acima, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento (NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 55 da Lei n. 9.099/95). Efetuado o 

pagamento parcial, a multa incidirá sobre o restante (NCPC, art. 523, § 2º). 

Por fim, nos termos do enunciado 97 do FONAJE ("A multa prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que 

o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a 

segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, 

indevidos honorários advocatícios de dez por cento"), deixa-se de fixar 

honorários advocatícios. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, retornem conclusos para análise do derradeiro pedido. 

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46199 Nr: 2007-48.2013.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selmira Glier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleber Luiz Wagner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, intimo 

o autor(a) para depositar diligência para o oficial de justiça cumprir o 

Mandado no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59819 Nr: 3207-22.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Pinto Fonseca, Zilda Ferreira Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Fernandes de Souza - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, intimo 

o autor(a) para depositar diligência para o oficial de justiça cumprir o 

Mandado no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12881 Nr: 1379-35.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divany dos Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para comparecer ao 

audiência designada para o dia 06 junho de 2018, às 15h30 horario de 

cuiabá

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 16415 Nr: 377-59.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Apolinario Pires Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A manifestação do autor posta nas folhas 93/94 diz apenas que o 

interesse na tutela de condenação desapareceu depois da propositura da 

ação. Ou seja, o autor, embora mantivesse o interesse na tutela 

jurisdicional de declaração, não tinha mais interesse em que o Juízo 

compelisse o Estado fornecer o medicamento.

Deve ser dito ainda que, no nosso atual direito processual, a sentença 

meramente declaratória constitui título executivo judicial.

 Assim, a manifestação posta nas folhas 93/94 em nada muda a sentença 

atacada, pois, não condena o réu a fornecer o medicamento. E nem 

poderia, pois o próprio autor disse que dele não estava mais a necessitar. 

O que faz a sentença embargada é declarar o direito de o autor a ser 

ressarcido, na hipótese em que venha a necessitar e adquirir o 

medicamento.

Assim, não há que se falar em omissão, pois a sentença, acertadamente, 

adequou o dispositivo à realidade superveniente demonstrada nos autos.

Por esse viés, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Em razão do que foi dito nesta sentença, não conheço a manifestação 

contida no verso da folha 155, inclusive em relação à notícia de morte da 

parte, eis que a sentença foi proferida quando essa informação não 

constava nos autos.

Arbitro, em favor do advogado dativo, Doutor Nelton Schwingel, o 

montante equivalente a 5 URHs.

Expeça-se certidão em favor do profissional.

Encaminhem-se os autos à parte ré para manifestação, especialmente 

considerando a necessidade de dizer se remanescesse interesse no 

processamento do recurso de apelação contido nas folhas 102/106, sob o 

risco de, no caso se nada ser dito, considerar transitada em julgada a 

sentença.

Porto Alegre do Norte (MT), 8 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44809 Nr: 706-66.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JATD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15.201 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

quanto à pretensão de cumprimento de sentença, podendo apresentar 

impugnação no prazo de até 15 dias, sob pena de incorrer nas 

cominações legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 19521 Nr: 232-66.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusvaldo Gomes de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Roolgatma Ind. e Com. 

Sorvetes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT, Murilo Souza Guimaraes - OAB:12681-A - MT, Valter 

da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Sergio dos Santos 

Ferreira Junior - OAB:12622 MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Considerando a inércia da parte devedora quanto à pretensão de 
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cumprimento da sentença, fixo prazo de até 15 dias para que a parte 

credora manifeste-se.

No caso de nada ser dito, arquivem-se estes autos na condição de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 04 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44809 Nr: 706-66.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JATD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Arlene Pessoa Costa - 

OAB:15.201 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 .É o que se tem nesse caso, pois a parte autora apresentou uma medida, 

dizendo tratar-se de recurso de apelação, mas desprovida de razões 

recursais, pretendo que este Juízo reabra prazo para 

apresentá-las.Veja-se por outro prisma: o §3º do artigo 1.010 dispõe, 

“verbis”:“§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos 

serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de 

admissibilidade.”.Assim, o Código apenas autoriza o Juízo de Primeira 

Instância enviar os autos à Instância Superior quando preenchidas as 

formalidades previstas nos §§ 1o e 2º, que seriam, dentre outras, a 

apresentação de Recurso de Apelação já contendo as razões recursais, 

até mesmo para possibilitar à parte contrária a apresentação de 

Contrarrazões.Por isso, inviável a medida pretendida pela parta autora e, 

por isso, fica ela INDEFERIDA.Determino à Secretaria deste Juízo que 

certifique o trânsito em julgado da sentença e intime-se, pela imprensa 

Oficial, a parte autora para manifestar-se quanto à pretensão de 

cumprimento da sentença, podendo apresentar impugnação no prazo de 

até 15 dias, sob o risco de incorrer nas cominações legais.Porto Alegre do 

Norte (MT), 04 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12881 Nr: 1379-35.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divany dos Santos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Sandra Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência para produção de prova testemunhal para o dia 6 de 

junho de 2018, às 15h30, horário de Cuiabá/MT.

Consigno que a prova será admitida unicamente em relação às verbas 

admitidas pelo Acórdão do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

sendo elas verbas salariais, de férias, de 13º salário e de FGTS.

Registro ainda que as testemunhas da parte autora deverão comparecer 

independentemente de intimações.

Porto Alegre do Norte (MT), 04 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 13115 Nr: 1628-83.2008.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeci Santana de Andrade, vulgo "Kung Fu"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Domingos Lazari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alacir Candido Pereira Junior - 

OAB:11.732 - GO, Michelly Cristine da Silva Andrade - 

OAB:20910-E/GO, Sebastião de Bastos Gomes Filho - 

OAB:14769/GO, Valter da Silva Costa - OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:6078 - MT

 Considerando que a parte exequente não apresentou qualquer 

modificação que possa ensejar a reconsideração das decisões já 

lançadas por este Juízo, não conheço o pedido posto nas folhas 231 e 

seguintes.

Intime-se e, nada sendo dito, arquivem-se estes autos na condição de 

findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 04 de maio de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46335 Nr: 2142-60.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto José Maluf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO JOSÉ MALUF, Cpf: 

12270679687, Rg: 10.559.929, Filiação: Salim Jabur Maluf e Ana Nunes de 

Oliveira, data de nascimento: 14/03/1947, brasileiro(a), natural de 

Itapagipe-MG, convivente, médico, Telefone 6684189918. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/06/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de GILBERTO JOSÉ MALUF, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12112005082-90/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/12/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 33.479,72

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50985 Nr: 841-44.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Joacir de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDER JOACIR DE LIMA, Cpf: 

00691600074, Rg: 907.606.595-3, Filiação: Armando de Oliveira Lima e 

Selma Fátima de Lima, brasileiro(a), separado(a) judicialmente, professor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/03/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de EDER JOACIR DE LIMA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de inadimplemento 

contratual, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2014714/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/03/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 21.828,90

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44553 Nr: 3871-58.2012.811.0059
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DABADIA RODRIGUES SILVA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DABADIA RODRIGUES SILVA -ME, 

CNPJ: 06066461000143. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/11/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARIA DABADIA RODRIGUES 

SILVA -ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta 

de Recolhimento do -ICMS Garantindo Integral, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20123511/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.810,72

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000111-74.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA SILVEIRA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE MANDADO DE CITAÇÃO Expedido por ordem do(a) 

MM. Juiz(a) Substituto MARCOS ANDRE DA SILVA Dados do processo: 

Processo: 1000111-74.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 86.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO (241); Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: GESSICA SILVEIRA PRADO Parte Ré: REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) 

Nome: MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE Endereço: PRAÇA 

FREDERICO DE SOUZA BRITO, sn, Centro, CANABRAVA DO NORTE - MT - 

CEP: 78658-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) 

REQUERIDO(A) em conformidade com o despacho abaixo transcrito e com 

a petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) deste mandado, para responder à ação, caso queira, no 

prazo indicado consoante consta do campo “advertências”. Objeto: 

Despacho/Decisão:EM ANEXO ADVERTÊNCIAS: 1. PRAZO: O prazo para 

RESPONDER a ação é de 30 (TRINTA) DIAS dias, contados da data da 

juntada deste mandado aos autos. Esse prazo será contado EM DOBRO, 

no caso de litisconsortes com procuradores distintos (art. 229 do CPC), ou 

de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública, e contado em 

QUÁDRUPLO, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o Ministério 

Público (art. 180 do CPC). 2. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos 

alegados na petição inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis. 

Peças que acompanham o presente Mandado:DECISÃO, PETIÇÃO INICIAL 

2ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE, 9 de maio de 2018. JONATHAS 

COSTA GUIMARAES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE E INFORMAÇÕES: RUA 16, QUADRA 20, S/N, 

LOTEAMENTO SANTOS DUMONT, PORTO ALEGRE DO NORTE - MT - CEP: 

78655-000 - TELEFONE: (66) 35691216

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 101417 Nr: 3320-68.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Gomes Vieira, Jaymison Ernandes de 

Oliveira, Cleberson de Souza Cardoso, vulgo "Cebolão", Janari Wanderley 

da Costa, alcunha "Pura Bucha", Jose Soair de Oliveira Junior, Josenilton 

da Silva Pereira, José Andrade Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 DECISÃO

Recebo a denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos 

no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 406 do Código de Processo Penal, determino a citação 

dos denunciados para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias.

 Conste no mandado que, na resposta, poderão arguir preliminares e 

alegarem tudo que for necessário para a defesa, oferecerem documentos 

e justificações, especificarem as provas pretendidas e arrolarem 

testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-as e requerendo a 

intimação, quando necessário (CPP, art. 406, § 3º).

 Após a apresentação da defesa, se houver alegações de matérias 

preliminares ou juntada de novos documentos, vista dos autos ao 

Ministério Público para, em cinco dias, manifestar (art. 409, CPP).

 O oficial deverá proceder na forma do artigo 1.373, § 4º, da CNGC.

No caso dos réus informarem que não têm condições de constituirem 

advogados, remeta-se o feito à Defensoria Pública.

Defiro o pedido requerido na cota ministerial, devendo o Gestor Judiciário 

proceder conforme requerido.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96170 Nr: 434-96.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleydson da Silva Ramos, Joao Vitor Araujo 

Conti, Clinton Cabalheiro Neto, Jhonatan Custódio Ferreira da Silva, 

alcunha "Corcel", Kalytta Lorrayne Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Vitor Nobres - 

OAB:24164, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:12622 MT, TALITA 

SANTANA COSTA - OAB:19324/B, TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - 

OAB:MT 22127-A, WILLIAN ALVES LEÃO - OAB:24037/O

 Nos termos da legislação vigente e das normas da CNGC-MT, INTIMO as 

defesas dos réus CLINTON CABALHEIRO NETO, por intermédio de seus 

advogados, Dra. Talita Santana Costa - OAB/MT nº 19324/B e Dr. Tarcisio 

Bonfim Ribeiro - OAB/MT 19338/A; JHONATAN CUSTÓDIO FERREIRA DA 

SILVA, alcunha "Corcel", por intermédio de seus advogados, Dra. Angela 

Vitor Nobres - OAB/MT nº 24164 e Dr. Willian Alves Leão - OAB/MT nº 

24067; JOÃO VITOR ARAÚJO CONTI, por intermédio de seu advogado, Dr. 

Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB/MT nº 12622; e KALYTTA 

LORRAYNE BATISTA, por intermédio de seus advogados, Dra. Angela 

Vitor Nobres - OAB/MT nº 24164 e Dr. Willian Alves Leão - OAB/MT nº 

24067 para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais 

defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 84855 Nr: 6019-66.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 Nos termos da legislação vigente e das normas da CNGC-MT, impulsiono 
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os autos para INTIMAR a defesa do réu JUNIOR ALVES DE OLIVEIRA, por 

intermédio de seu advogado, Dr. Nivaldo Pereira da Silva - OAB/MT nº 

17795 para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as alegações finais 

defensivas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 90160 Nr: 9386-98.2017.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Duarte da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:5913 -B

 O pedido de ref. 10 referente à revogação das medidas protetivas foi 

analisado no processo código 90162.

Assim, proceda-se o apensamento do presente feito aos processos 

códigos 90162 e 91170.

Após, arquivem-se os presentes autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96365 Nr: 539-73.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welber Martins Ferreira, alcunha "Reri", El-Hazi 

Martins Pinheiro, Welbany Ferreira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B

 Trata-se de ação penal em que foi atribuída a WELBER MARTINS 

FERREIRA, EL-HAZI MARTINS PINHEIRO e WELBANY FERREIRA MARTINS 

a prática da conduta tipificada no artigo 121, §2º, incisos II e IV combinado 

com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com implicações da Lei nº. 

8072/90.Devidamente citados, incialmente o acusado Welber Martins 

Ferreira constituiu advogada, tendo este já apresentado sua resposta à 

acusação. Constata-se da referência 33 que, em 13/03/2018, foi 

concedida liberdade provisória para Welber.Depreende-se dos autos que 

os acusado El-Hazi e Welbany se encontravam em local inserto e não 

sabido, a época do recebimento da denúncia, tendo sido decretada sua 

prisões preventivas. No entanto, constata-se da certidão contida na 

referência 67 que o acusado foi El-Hazi Martins Pinheiro foi preso 

preventivamente, em 12/04/2018, em comprimento do decreto preventivo 

exarado por este Juízo.Diante disso, o aludido acusado foi citado, bem 

como constituiu defensor particular, tendo este já apresentado resposta 

acusação em 04/05/2018 (referência 83).Por fim, em que pese o acusado 

Welbany Martins Ferreira ainda se encontrar em local incerto e não sabido, 

bem como ter sido decretada prisão preventiva m seu desfavor, este 

apresentou sua responsa à acusação por intermédio de sua defesa 

técnica, conforme de destaca da juntada de defesa na referência 

84.Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que 

autorize a absolvição sumária dos acusados, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de junho de 2018, às 12h00, horário 

oficial do Cuiabá/MT.Intime-se para comparecimento à audiência o 

Ministério Público.Intimem-se as testemunhas arroladas pelas 

partes.Intimem-se os acusados, devendo, ainda, ser solicitada sua 

escolta.Requisite-se a presença dos policiais civis arrolados pelo 

Ministério Público para serem ouvidos como testemunhas da 

acusação.FIXO PRAZO DE ATÉ 10 DIAS PARA QUE El-Hazi Martins 

Pinheiro e Welbany Martins Ferreira regularizem sua representação 

processual, apresentando procuração.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 2611-33.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walquer Silva de Carvalho, Keila Cristina de 

Jesus Moura, Rubens Cleide Alves Ferreira, Paulo Ricardo Almeida 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, TARCÍSIO BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT

 Trata-se de ação penal em face de WALQUER SILVA DE CARVALHO, 

KEILA CRISTINA DE JESUS MOURA, PAULO RICARDO ALMEIDA 

NASCIMENTO e RUBENS CLEIDE ALVES FERREIRA.

A denúncia foi recebida em 13/04/2018.

Incialmente, devidamente citado, o réu Walquer Silva de Carvalho, que se 

encontra recolhido à Cadeia Pública Local, ofertou defesa preliminar.

Entrementes, de acordo com a certidão do Oficial de Justiça contida na 

referência 09, os acusados Paulo Ricardo, Keila Cristina E Rubens Cleide 

não foram citados, tendo em vista não mais residirem nos endereços 

constantes nos autos.

 Considerando que não se apresenta qualquer circunstância que autorize 

a absolvição sumária do acusado, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de junho de 2018, às 13h00, horário oficial do 

Estado de Cuiabá/MT.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público.

Requisite-se a presença dos policiais militares arrolados pelo Ministério 

Público para serem ouvidos como testemunhas da acusação.

 Expeça-se mandado de intimação da vítima.

Sem prejuízo, considerando que os denunciados KEILA CRISTINA DE 

JESUS MOURA, PAULO RICARDO ALMEIDA NASCIMENTO e RUBENS 

CLEIDE ALVES FERREIRA não foram localizados, determino o 

desmembramento do feito, com consequente remessa dos autos ao 

Distribuidor para que se proceda à redistribuição da respectiva Ação 

Penal.

Posteriormente ao desmembramento, proceda-se à citação por edital dos 

aludidos acusados.

 Após, nova conclusão.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 20088 Nr: 348-61.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Safraide e Kanopp Ltda-ME, Alessandra 

Safraide, Gorete Claudete Kanopp, OSMAR SAFRAIDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:5432/MT, Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SAFRAIDE E KANOPP LTDA-ME, CNPJ: 

05844729000168, atualmente em local incerto e não sabido ALESSANDRA 

SAFRAIDE, Cpf: 80852440120, Filiação: Ivone Brida Safraide e Não 

Informado, brasileiro(a), empresária e atualmente em local incerto e não 

sabido GORETE CLAUDETE KANOPP, Cpf: 71089209134, Filiação: 

Margarida Sauer Kanopp e Não Informado, brasileiro(a), empresária. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/07/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de SAFRAIDE E KANOPP 

LTDA-ME, ALESSANDRA SAFRAIDEE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de ICMS - CDA 20127478, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7478/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/07/2012
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Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.379.365,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 11131 Nr: 1210-37.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z.P. Madeiras Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO, Júlio César Rissato Furtado - OAB:17344-O/MT, 

Larissa Fernanda Dias Azoia - OAB:16273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 Certifico a INTIMAÇÃO da Dra. LINDAMIR MACEDO DE PAIVA, OAB/MT 

Nº16164, nomeada como curadora especial da parte executada, para 

apresentar defesa no prazo legal, conforme decisão de fl.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 11046 Nr: 1148-94.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ribeiro - Móveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine de Góis Conradi - 

OAB:

 Certifico a Intimação da Curadora Nomeada, Drª. Karine de Góis Conradi 

para no prazo legal, apresentar defesa, na forma do artigo 72, II do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39852 Nr: 170-05.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Paula dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Iintimo a parte autora para apresentação de impugnação, se assim 

entender.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37453 Nr: 2277-56.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auricélia Silvestre da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a intempestividade da ref.25.

No mais, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, 

querendo, impugnar a ref.25

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37283 Nr: 2204-84.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neide Alves Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a ref.26 é intempestiva.

Impulsino o autos a parte autora para, querendo, impugnar a ref.26, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 2108 Nr: 118-05.2001.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Castilho, Valdemiro Frare, José 

Oldair Piontkoski, Vilmar Carletto, Armindo Fercho, Darci Trento, 

Construbeto Construtora & Comércio Ltda, Ramos Engenharia & 

Planejamento Ltda., Adriana Machado, Arlindo Miguel Ramos, Roberto 

Harry Dicke, Henrique Dicke Filho, Wagner Luiz Nunes Rondon, Carlos 

Alberto Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mário Vieira Neto - 

OAB:15.948/MT, Defensoria Pública da Comarca de Porto dos 

Gaúchos - OAB:, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:MT 18.182-A, 

Giana Vanessa Michelletti - OAB:13.007/MT, Jessika Naiara Vaz da 

Silva - OAB:21.354-OAB/MT, Luciana Borges Moura Cabral - 

OAB:21.354-OAB/MT, Silvio Luiz de Oliveirwa - OAB:, Wilson 

Peagudo de Freitas - OAB:1101/MT

 Certifico a INTIMAÇÃO do Curador Especial nomeado à requerida 

CONSTRUBETO, Dr. Silvio Luiz de Oliveira, para apresentar defesa 

preliminar, na forma da decisão de fls. 2038.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22756 Nr: 645-97.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iraci Chagas Soares, Fagner dos Santos de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente para promover o prosseguimento do feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22921 Nr: 732-53.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Rodrigues de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão do processo. Assim, intimo 

a parte exequente para indicar bens à penhora, sob pena de extinção do 

processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23983 Nr: 112-07.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro de Castro, Adriano Hubner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a exequente para indicar bens à penhora, sob pena de extinção do 

processo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 10552 Nr: 709-83.2009.811.0019
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Picolo Indústria Comércio de Madeiras Ltda-ME, 

Olívio Picolo, Jair Picolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:5432/MT, Mônica Pagliuso Siqueira - OAB:3900MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Toni Fernande Sanches - 

OAB:19.529-MT

 CERTIFICO a intimação do advogado Toni Fernandes Sanches, OAB/MT 

19529-O, como curador especial do executado, para apresentar defesa 

ao executado no prazo legal, conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do 

novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41640 Nr: 1070-85.2018.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação do Ministério Público Estatual, bem como o 

requerido pela parte autora e considerando que a Conciliadora Judicial 

pode e deve auxiliar o magistrado, consoante o Provimento 

77/2008/CGJ/MT c/c Lei 9.099/95, DETERMINO que a Secretaria designe 

data para audiência, de acordo com a pauta da Conciliação.

Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze dias 

úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial.

 Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Via digitalmente assinada da decisão servirá como mandado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40600 Nr: 525-15.2018.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Soellyn Diana Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kamila Vicente Fernandes, Nelson Alves 

Hoegen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que diante da juntada de carta precatória(ref.28) oriunda da 

comarca de Sinop-MT, com diligência negativa, intimo a parte requerente, 

através de seu advogado, para manifestar o que entender de direito.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33758 Nr: 2489-93.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albenes Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SCHEMBEK SOUZA - 

OAB:19907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: ____

Vistos em Correição, etc.

Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face da parte executada (Pessoa Física e/ou Jurídica), cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Às providências, em gabinete.

Após, nova vista ao Exequente.

São Félix do Araguaia - MT, 05/03/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36814 Nr: 731-11.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Eliane P de Carvalho ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Autos ID N.º 36814

Vistos em correição, etc.

Cuida-se de Ação de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso em face de Anderson Jesus Luz.

 Após o regular andamento do feito, a Exequente pleiteia a extinção do 

processo, com fundamento no artigo 924, II, do NCPC (fls. 50/52).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte exequente o recebimento da importância aludida a CDAs 

que acompanham a exordial.

 Após o regular andamento do feito, às fls. 51/52, comunica a parte 

exequente a integral quitação do débito executado.

Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Execução nos 

termos do art. 924, inciso II do NCPC.

 P.R.I. Cumpra-se.

 Dê-se baixa em eventuais penhoras ou restrições.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

São Félix do Araguaia - MT, 09 de março de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40853 Nr: 1415-96.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luznayara Nogueira Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de São Félix do Araguaia-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, e por tudo que no mais nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

moldes do artigo 487, inciso I do NCPC, para condenar o MUNICIPIO DE 

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT ao pagamento da importância de R$ 

9.106,62 (nove mil, cento e seis reais e sessenta e dois centavos), 

acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da exoneração e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da 

citação.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Atente-se a 
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Serventia para que todas as intimações/publicações sejam feitas em nome 

do subscritor da petição de fls. 37.Certificado o trânsito em julgado e em 

tudo sendo cumprido, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações de estilo.P. R. I. C.São Félix do Araguaia/MT, 08 de Maio de 

2018.Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15307 Nr: 125-56.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Pereira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Graeff de Melo, Serelita Graeff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Augusto de Oliveira - 

OAB:4183/DF, José Genilson Brayner - OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - Marcelo 

Durval Sobral Feitosa - OAB:100380

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

presente anulação de registro civil c/c retificação de certidão de óbito 

proposta por VALTER PEREIRA DE MELO, determinando a retificação do 

assento de óbito de Antonio Augusto de Oliveira, de nº 1.092, do Livro 

C-07, a fls. 076-verso, do Cartório do 2º Ofício – Tabelionato e Registro 

Civil do Município de São Félix do Araguaia/MT, Comarca de São Félix do 

Araguaia – MT (fls. 15), para que conste que o falecido deixou os 

seguintes filhos de nomes Valter Pereira de Melo, Dalva Margarida de 

Melo, Mauricio Pereira de Melo, Lindalva dos Anjos Melo Rabelo, Marcilio 

Pereira de Melo, Silvia Maria de Melo, Arcidio Pereira de Melo, Elpidio 

Eustaquio de Melo, José Mauro de Melo, Edson dos Reis Melo, Orlando 

Antonio de Melo, Alberto Donizete de Melo João Batista de Melo, Vilma das 

Graças Oliveira e Laura Graeef de Melo (socioafetiva). Expeça-se 

mandado de retificação. Custas pela parte autora.Certificado o trânsito em 

julgado, em tudo sendo cumprido, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações de estilo.P. R. I. C.São Félix do Araguaia/MT, 08 de 

Maio de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41669 Nr: 2111-35.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdeci Carneiro dos Santos 

- OAB:51038

 Em atenção à decisão judicial de fl. 106, IMPULSIONO o feito com o fim de 

abrir vistas à Defesa do Reeducando, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44488 Nr: 1155-82.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neusina Braga Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LATUFE CARNEVALE 

TUFAILE - OAB:260.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º44488

 Vistos, etc.

 Em decisão anterior foi determinado que a parte exequente informasse se 

houve revogação do mandato conferido aos causídicos na ação principal 

(Código 33459 – fl. 08).

 Em contínuo, a exequente comunicou a revogação, acostando aos autos 

a procuração outorgada à Dra. Daniela Caetano de Brito em 22/07/2013 

(fls. 28/30), quando da realização da audiência de instrução na ação 

previdenciária (Código 33459). Na mesma ocasião, apresentou 

procuração atualizada conferindo poderes a referida advogada (fl. 30).

 Inclusive, a Dra. Daniela Caetano de Brito foi quem representou a 

exequente desde o início, requerendo o desarquivamento dos autos 

principais e propondo a presente Execução de Sentença, em 18/06/2015.

 Assim, sanada a irregularidade de representação processual, defiro o 

pedido de fl. 19. Com isso, determino a expedição de Alvará Eletrônico 

para levantamento dos valores.

 Advirto que caberá a procuradora da parte exequente, Dra. Caetano de 

Brito, apresentar nos autos prestação de contas no sentido de que os 

valores levantados (valor dos atrasados) foram repassados à cliente.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 09/05/2018.

 Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 132807 Nr: 2400-31.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Pereira Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noely Paciente Luz - 

OAB:3972-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Ante as ausências registradas, REDESIGNO a presente oralidade 

para o dia 24 de julho de 2018, às 14h40min.(Horário Oficial do Estado de 

Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem 

necessárias. Intime-se o patrono da parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente justificativa do porquê não compareceu nesta 

oralidade, não apresentando nenhuma manifestação a tempo, embora 

estivesse ciente desta. Advirto o advogado da parte Autora para que 

proceda em conformidade com o art. 455, §§ 1° a 3° do CPC, cabendo-lhe 

informar e intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e o local 

da audiência designada. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31804 Nr: 403-52.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

IMPULSIONO o feito com o fim de intimar a parte autora para se manifestar, 

no prazo de 5 (cinco) dias sobre os documentos de fls. 29-31, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33758 Nr: 2489-93.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albenes Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO SCHEMBEK SOUZA - 

OAB:19907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos temos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à Exequente para 

manifestar-se sobre às fls. 36-38, requerendo o que entender de direito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31844 Nr: 446-86.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ladislau Schimickl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos verifica-se que a última manifestação da parte 
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autora ocorreu em 30/10/2014 (fls. 44/46), estando, a partir de então, 

paralisado o feito.

 Outrossim, dado o decurso de quase 04 (quatro) desde que formulado o 

pedido cautelar incidental, a medida assecuratória pleiteada provavelmente 

perdeu o seu objeto.

 Assim, ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora 

pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem 

interesse no feito e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do 

artigo 485 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141525 Nr: 3408-72.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nasidi Alves Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dal Bosco - 

OAB:348297 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva Guia de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e 

juntada aos autos com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetivo o cumprimento do 

correspondente Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31846 Nr: 449-41.2011.811.0017

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ladislau Schimickl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos verifica-se que a última manifestação da parte 

requerente ocorreu há mais de 05 (cinco), especificamente em 05/05/2013 

(fls. 21/22), estando, desde então, o feito paralisado.

 Assim, ante o lapso temporal transcorrido, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento de mérito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143336 Nr: 891-60.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Deeconto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Abreu Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do respectivo 

Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143246 Nr: 842-19.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diarrilo Wanderley Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva Guia de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e 

juntada aos autos com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetivo o cumprimento do 

correspondente Mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143635 Nr: 1074-31.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adécio Jadir de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I - Cite-se na forma requerida a parte devedora para, em 05 (cinco) dias, 

pagar o débito ou nomear bens à penhora, na forma da Lei Nº. 6.830/80 

(LEF), sob pena de constrição judicial. Caso venha desacompanhado de 

peças indispensáveis para o cumprimento da citação intime-se o 

exequente para que instrua no prazo legal.

II - Caso volte negativa a correspondência, intime-se o Exequente para se 

manifestar.

III - Não havendo pagamento nem nomeação de bens, desde que citado o 

executado, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

IV - Para pronto pagamento fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito.

V - Devidamente citado e o devedor solicitar o cálculo, encaminhe-se os 

autos ao contador para elaboração da conta e, efetuando o preparo das 

custas e/ou principal, manifeste-se o credor em 05 (cinco) dias.

VI - Se forem oferecidos bens à penhora, no prazo legal, diga a parte 

exequente, em 05 (cinco) dias, e, caso concorde com o bem indicado, 

faça prova a parte executada da propriedade da coisa dada em garantia. 

No caso de haver discordância, indique outros bens sobre os quais possa 

recair a constrição judicial e expeça-se mandado de penhora e de 

avaliação e/ou de arresto.

VII - Não sendo opostos embargos, ao cálculo do débito.

VIII - Efetivada esta, lavre-se auto e intime-se a parte executada para, 

querendo, opor embargos, em 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora.

IX - Sendo opostos embargos, voltem conclusos desde logo.

X - Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41781 Nr: 2194-51.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jalon Moreira Silva, Espólio de Manuel Júnior Moreira 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Luciara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o feito com exame do 

mérito.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade 

das obrigações decorrentes de sua sucumbência, eis que beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3.°, do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32406 Nr: 1060-91.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aguiar Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de 

aposentadoria rural por idade a autora, no valor de 01 (um) salário mínimo 

vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da data da 

distribuição da ação, consoante o disposto no RE n.º 631.240/MG, que 

estabelece que, nesta hipótese, deverá ser considerada como data de 

entrada do requerimento administrativo a data do início da ação, para 

todos os efeitos legais. Tendo em vista a verossimilhança dada pelas 

próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no nítido 

caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim 

específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora 

concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, 

juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido 

comando.Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e 

depois de 10.09.1997 para fins de cálculo).ISENTA a autarquia requerida 

do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei 

Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso 

voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não 

excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40918 Nr: 1473-02.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital de Câncer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Cristiana Vilela Borges 

Melo - OAB:OAB/SP 201.921, Janailza Taveira Leite - OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Locupletamento Ilícito com proposta de acordo 

promovida pela Fundação Pio XII – Hospital de Câncer de Barretos em face 

de José Antônio da Silva.

 Após o regular andamento do feito, a parte Requerente informa a quitação 

da dívida, assim sendo, pleiteia a extinção da presente ação, nos moldes 

do art. 924, II, do CPC, bem como pleiteia o desentranhamento do título de 

fl. 31, a ser entregue ao Requerido (fl. 61).

 É o relato. Decido.

Pretendia a parte requerente o recebimento da importância aludida à 

cártula de crédito de fl. 31, conforme aduz cálculo do montante devido (fl. 

32).

 Após o regular andamento do feito, às fls. 61, comunica a parte 

exequente ter realizado um acordo de pagamento do débito ora cobrado.

As partes pactuaram o valor da presente cobrança.

 Assim, pelo que se expõe, JULGO EXTINTA a presente Ação nos termos 

do art. 924, inciso II do NCPC.

 Defiro pedido de desentranhamento da cártula de fl. 31, bem como 

determino a intimação do Requerido, para que faça o levantamento do 

presente título.

 Proceda às eventuais baixas de penhora/execução.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais.

P.R.I. Cumpra-se.

 Após o trânsito em julgado da presente, feita as anotações necessárias, 

arquive-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37413 Nr: 1316-63.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rosangela Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, 

VI do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte autora em 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, atenta a 

condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua 

sucumbência, eis que beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 

98, §3.º, do CPC. Cumpra-se. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41402 Nr: 1892-22.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Guimarães dos Reis - 

OAB:OAB/GO 48952

 Autos N. 41402

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de mandado de prisão em desfavor de Jurandir 

Fernandes da Silva oriundo destes autos de código 41402.

Porém, ante a ausência desta Magistrada, que se encontra na cidade de 

Cuiabá/MT, em virtude da convocação para o curso de treinamento do 

BNMP 2.0 e considerando ainda o afastamento do Douto Promotor de 

Justiça por razões de remoção para a Comarca de Rio Branco/MT, 

torna-se inviável a realização da audiência de custódia conforme prevê o 

provimento 12/2017-CM.

Dito isto, designo a realização de audiência de custódia para o dia 22 de 

Março de 2018 às 12:hs30Min (Horário Oficial de Cuiabá/MT).

Segue anexo a este, o ofício nº. 178/2018 PJSFA, bem como a decisão de 

indeferimento do pedido de dispensa formulado em face da convocação 

acima mencionada.

Ás providências.

 São Félix do Araguaia – MT, 19 de Março de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20037 Nr: 935-60.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisete Brito Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Interposta a apelação, para contrarrazões ao apelado, no prazo de 30 
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(trinta) dias, nos termos do § 1º do art. 1010 e art. 183 do NCPC.

Na hipótese de apelação adesiva, intime-se o apelante para 

contrarrazões.

Após, independentemente de nova conclusão remetam-se os autos ao e. 

TJMT, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º do NCPC.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41402 Nr: 1892-22.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Fernandes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Guimarães dos Reis - 

OAB:OAB/GO 48952

 Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva do 

réu JURANDIR FERANDES DA SILVA, o que faço com fulcro nos arts. 311 

e seguintes do Código de Processo Penal.Dê-se ciência ao Ministério 

Público e a Defesa do acusado.Não sendo o caso de absolvição sumária 

(CPP, art. 397), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 

de junho de 2018, às 12h50min (horário de Cuiabá-MT). Intimem-se as 

testemunhas comuns arroladas pela defesa e acusação, devendo constar 

no mandado, dia, hora e local.Intime-se o denunciado.Cumpra-se. 

Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141662 Nr: 3480-59.2017.811.0017

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdPdSFdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 .Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa não afastaram o 

aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva. Isto posto, com arrimo 

nestes fundamentos e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do 

representado.Proceda-se o necessário para o cumprimento do mandado 

expedido e acostado às fls. 29, eis que até o momento não há notícia de 

seu efetivo cumprimento.Intime-se. Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário. Ciência ao MPE.Às providências. São Félix do Araguaia - MT, 

13 de Abril de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37313 Nr: 1220-48.2013.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo Santo Antonio - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Souza Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emília Borges de Sá - 

OAB:22134-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 Vistos, etc.

 Primeiramente, providencie a Serventia a alteração da representação 

processual do Município autor no Sistema Apolo e na capa dos autos, 

conforme procuração acostada aos autos às fls. 113/114.

Instadas acerca das provas que pretendiam produzir, o requerido 

manifestou interesse na produção de prova documental e testemunhal. Já 

a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do mérito.

 Considerando o interesse mútuo das partes e a conveniência para a 

instrução processual, defiro a produção da prova documental requerida 

às fls. 113 e 120, letra “b.

 Com isso, determino que seja oficiado o Banco do Brasil, Agência 1135, 

para que forneça o extrato bancário da conta 0000120502, de titularidade 

do Município de Novo Santo Antônio/MT, CNPJ 04.199.966/0001-50, 

referente ao exercício de 2008, para o fim de apurar os recursos oriundos 

do FNDE e, por conseguinte, o efetivo dano ao erário.

 Determino ainda a intimação do Município Autor para exibição de cópias 

das notas fiscais elencadas às fls. 52, que deverão ser acostadas aos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 No mais, defiro a produção de prova testemunhal requerida à fl. 120. Para 

tanto, intime-se o requerido para que, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça 

o endereço da testemunha arrolada, Sr. Cleomenes Junior Dias Costa, ou 

se comprometa a trazê-la na audiência de instrução, independentemente 

de intimação, nos termos do artigo 455 do Código de Processo Civil.

 Assim, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

19/02/2019, às 14:00 hrs (MT).

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141031 Nr: 3088-22.2017.811.0017

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Rachid Aboul Hosn, Aloisio Ferreira Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson Francisco de Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Paiao Rios - 

OAB:277251

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de vista dos autos fora do cartório, mediante a juntada de 

procuração outorgada pelo requerido ao advogado subscritor do petitório 

de fl. 123.

 Considerando a Certidão de fl. 120, certifique o Sr. Gestor a 

apresentação de contestação pendente de juntada aos autos.

 Após, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44561 Nr: 1205-11.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Ante as ausências registradas, REDESIGNO a presente oralidade 

para o dia 11 de julho de 2018, às 14h40min.(Horário Oficial do Estado de 

Mato Grosso), devendo o Sr. Gestor realizar as intimações que se fizerem 

necessárias. Intime-se o patrono da parte autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente justificativa do porquê não compareceu nesta 

oralidade, não apresentando nenhuma manifestação a tempo, embora 

estivesse ciente desta. Advirto o advogado da parte Autora para que 

proceda em conformidade com o art. 455, §§ 1° a 3° do CPC, cabendo-lhe 

informar e intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e o local 

da audiência designada. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143325 Nr: 886-38.2018.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT Administradora de Consórcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isreal Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Kawasaki - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 
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setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora pra 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva Guia de Pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> diligência) e 

juntada aos autos com o respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetivo o cumprimento do 

correspondente Mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20399 Nr: 1300-17.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Cézar Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4.198

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de Intimem-se a parte Requerida para 

especificarar as provas que deseja produzir, justificando-as e/ou, se é 

pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143903 Nr: 1245-85.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:23625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem. Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, em tese, é 

medida que se impõe exigir a declaração de pobreza e a efetiva 

comprovação da insuficiência financeira, o que, no caso destes autos, 

não se verifica qualquer documento que se preste a tal prova.A 

presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos é 

relativa, cedendo mediante indícios nos autos em sentido contrário. 

Ademais, o artigo 5.º, LXXIV, da CF é claro em dizer que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.Embora a parte autora tenha pleiteado o 

benefício não trouxe aos autos qualquer princípio de prova da alegada 

ausência de recursos. Em contrapartida, os elementos dos autos indicam 

o contrário. Isso porque trata-se a autora de uma empresaria do ramo do 

varejo, revelando assim uma desproporção ao deferimento a justiça 

gratuita em momento. Ora, somente em casos excepcionais deve ser 

deferido o benefício pleiteado, não bastando à mera afirmação ou simples 

pedido esposado na inicial, exige-se, pois, efetiva comprovação da falta 

de condições econômicas para o pagamento das custas processuais, 

conforme as prescrições do PROVIMENTO Nº. 07/2009 – CGJ. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 5.º, LXXIV, da CF e artigo 99, parágrafo 

2.º, do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instrua o feito com as três últimas declarações de imposto de renda 

e/ou outro documento que seja útil e hábil para comprovação da 

necessidade da Assistência Judiciária Gratuita. Ou, ainda, se preferir, 

recolha as taxas e custas processuais, conforme valor legal atribuído à 

causa, no mesmo prazo mencionado, sob pena de cancelamento da 

distribuição e, consequentemente, extinção do processo sem resolução 

de mérito.No mais e por fim, nos termos do artigo 321 do NCPC, 

DETERMINO que a Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

auto comprovante de endereço, sob pena de indeferimento da 

inicial.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33531 Nr: 2257-81.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Pereira da Silva, Nelson Sousa da Silva, 

Ernesto Araujo Coelho Junior, Wenderson Pereira Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A/MT, Sergio Barros Alves Lima - OAB:16..747, 

Suelen Rodrigues de Lima - OAB:15.035

 Por ultimo, o Parquet manifestou aos autos, não se opondo ao acolhimento 

de pedido da defesa às fls. 375/376, pleiteou a certificação do 

desmembramento do feito em face do acusado Fábio Pereira da Silva e, 

insistiu na oitiva da testemunha Samuel Luiz de Oliveira, trazendo seu 

novo endereço (fls. 379 v).Ao final, requereu que fosse os corréus 

interrogados via cartas precatórias, sendo expedidas as missivas.Eis o 

relato necessário.Decido.Primeiramente, cumpra-se integralmente decisão 

de fls. 268/272, no que tange ao desmembramento do feito em relação ao 

acusado FÁBIO PEREIRA DA SILVA citado por edital.Anote-se o 

necessário na distribuição e na capa dos autos para constar neste 

processo como réus Nelson Sousa da Silva; Wenderson Pereira Brito e 

Enersto Araújo Coelho Júnior. Renove-se o mandado de prisão em 

desfavor do acusado Fábio Pereira da Silva, encaminhando-os para as 

Delegacias Civis e Militares desta Comarca, bem como a Polinter e 

Capturas de Cuiabá/MT.Outrossim, DETERMINO a expedições de 

Precatórias requeridas à fl. 379 v, para o interrogatório dos acusados nas 

respectivas Comarcas deprecadas, bem como missiva ao Juízo da 

Comarca de São Miguel do Araguaia/GO, com o fim de que aquele r. Juízo 

designe audiência para oitiva da testemunha Samuel Luiz de Oliveira, 

devendo a testemunha ser intimada no endereço de fl. 380. Atentando-se 

Senhor gestor aos documentos necessários ao desenvolvimento dos 

trabalhos dos juízos deprecados.Por fim, intimem-se via DJE, a defesa dos 

corréus para que manifestem interesse nas oitivas das testemunhas de 

defesa arroladas e não ouvidas, sendo que a falta de resposta será 

considerada com desistência às respectivas testemunhas.Após retorno 

das Cartas Precatórias, façam-me os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 38562 Nr: 2337-74.2013.811.0017

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Antônio Anastácio dos Santos, Anatalia Ferreira Luz, 

Robson Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Oneide Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ONEIDE FERREIRA DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos em correição.I. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, por estarem presentes os requisitos do art. 

4.º da Lei 1.060/50. Autos em Segredo de Justiça (art. 155, II do CPC).II. 

Tendo em vista os pedidos cumulados, o rito será o ordinário, na forma do 

art. 292, §2.º do CPC.III. Cite-se a parte requerida, para, querendo, 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

confissão da matéria fática (art. 297 c/c 319 do CPC). IV. Contestado o 

feito, intime-se a parte requerente para, em 10 (dez) dias apresentar 

impugnação (CNGC, 6.16.8).V. Apresentadas contestação e impugnação, 

remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação (art. 83, I do 

CPC).VI. Em seguida, volvam-me conclusos para sanear.VII. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Magali Maria Spada 

Furlan, digitei.

São Félix do Araguaia, 08 de maio de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 37379 Nr: 1283-73.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Créd. de Livre Adm. de Assoc. do Araguaia - 

SICREDI ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Pereira dos Santos - ME, Lenilson Marques 

da Silva, Sebastião Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S. PEREIRA DOS SANTOS - ME, CNPJ: 

13345689000138, atualmente em local incerto e não sabido LENILSON 

MARQUES DA SILVA, Cpf: 00528921150, natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido SEBASTIÃO 

PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 76442691853, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 132686 Nr: 2333-66.2015.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILMAR RODRIGUES DA SILVA, 

brasileiro(a), casado(a), Telefone (64) 8449-9862. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Código n.º 132686Vistos. Gelzely Martins da Silva, 

aforou ação de Divórcio Litigioso em face de Vilmar Rodrigues da Silva, 

ambos devidamente qualificados na exordial.Aduz na inicial que a 

Requerida se casou em 23/07/1994, sob o regime de comunhão parcial de 

bens, encontrando-se separados aproximadamente há 02 (dois) anos, 

sem qualquer possibilidade de reconciliação. Na relação tiveram filhos que 

já são maiores de idade. É o relatório. Decido.A pretensão albergada na 

demanda tem por finalidade o rompimento do vínculo conjugal. Insta 

consignar, que em razão da nova disposição dada ao § 6º do art. 226 da 

Constituição Federal pela EC 66/2010, que eximiu os prazos para 

comprovação da separação de fato e divórcio, impõe aduzir, que as 

provas escoltadas indicam positivamente à pretensão na inaugural e 

robustecem favoravelmente a presunção legal que milita em favor da 

requerente.Assim, com embasamento legal no art. 24 da Lei 6.515/1977 e 

§ 6º, do art. 226 da Constituição Federal, DECRETO o divórcio do casal 

Gelzely Martins da Silva e Vilmar Rodrigues da Silva e, por conseguinte, 

determino que oficie-se, ainda nesta data, ao Cartório de Registro Civil e 

Tabelionato de Notas de Iporá/GO, para que proceda a devida averbação 

de divórcio, encaminhando junto ao ofício o documento de fls. 09. Cite-se o 

Requerido para querendo contestar, no prazo legal, nos termos do artigo 

335 e ss, do CPC. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.Às 

providencias. São Félix do Araguaia - MT, 25 de novembro de 2016.Ivan 

Lúcio AmaranteJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Magali Maria Spada 

Furlan, digitei.

São Félix do Araguaia, 07 de maio de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 32621 Nr: 1281-74.2011.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Carmem Diniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANA CARMEM DINIZ, Cpf: 00534359159, 

Rg: 1723205-8, Filiação: Acemar Rodrigues Diniz e Anita Diniz, data de 

nascimento: 07/12/1978, brasileiro(a), natural de Canarana-MT, solteiro(a), 

do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: artigo 133, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Despacho: AUTOS Nº 1281-74.2011.811.0017- Cód. 32621Autor: 

Ministério Público Estadual do Estado de Mato GrossoRé: Ana Carmem 

DinizVistos, etc.Considerando que a denunciada Ana Carmem Diniz se 

encontra em local incerto e não sabido, cite-o por edital, para responder à 

acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

361 do CPP, devendo constar no edital que, na resposta, poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de cinco, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.São 

Félix do Araguaia-MT, 20 de abril de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza 

Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Magali Maria Spada 

Furlan, digitei.

São Félix do Araguaia, 07 de maio de 2018

Flávio Sousa Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 135450 Nr: 1810-20.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Alves de Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSIMAR ALVES DE SOUZA - ME, CNPJ: 

05689587000101. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/09/2016.
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RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de JOSIMAR ALVES DE SOUZA - 

ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 201413018, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 13018/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/08/2014

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 32.390,69

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13972 Nr: 786-69.2007.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Paes de Oliveira Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 13972

Vistos em correição, etc.

Considerando o lapso temporal percorrido desde a expedição dos RPV’s, 

intime-se a parte Autora para informar a este Juízo o recebimento da 

respectiva RPV, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, tornem-me os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

São Félix do Araguaia – MT, 25 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-45.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OSORIO WASCONCELOS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010010-45.2014.8.11.0017. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUIZ GONCALVES MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: 

ANTONIO OSORIO WASCONCELOS COSTA Vistos, etc. DEFIRO o pedido 

de suspensão do feito (ID nº. 13096554), ante a ocorrência do acordo 

realizado, até o dia 10 de Dezembro de 2019, ocasião em que vencerá a 

última parcela do acordo firmado. Ultrapassado o prazo, intime-se o 

Promovente para se manifestar e/ou requerer o que entender de direito, 

pelo prazo legal, sob pena deste juízo entender que houve a integral 

quitação da dívida. Recolha-se o mandado de penhora. Cumpra-se. Às 

providências. São Félix do Araguaia - MT, 09 de Maio de 2018. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010011-30.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIMAR CRISOSTOMO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010011-30.2014.8.11.0017. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUIZ GONCALVES MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: 

JOSIMAR CRISOSTOMO DE SOUZA SENTENÇA Vistos, etc. Verifica-se 

que ante a juntada de termo de audiência de id nº 12186309, no qual 

informava a ausência da parte promovente, o presente feito foi extinção 

por contumácia, frente a ausência do promovente em audiência. Porém, 

por equívoco de juntada de documentos por parte da Secretaria, juntou-se 

novo termo de audiência, no qual as partes transacionaram em audiência. 

Desta forma, por não haver prejuízo e considerando que se tratou apenas 

de juntada do termo correto de forma tardia, torno sem efeito a sentença 

de extinção proferida em id nº. 12674302, ao passo que HOMOLOGO por 

sentença o acordo firmado pelas partes, razão pela qual julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, com base nos artigos 487, inciso III, 

"b" e 515, III do Código de Processo Civil. Sem custas na forma da lei. Às 

providências, arquivando-se os autos em momento oportuno. São Félix do 

Araguaia/MT, 09 de Maio de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-69.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA GONCALVES CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000025-69.2017.8.11.0017. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCIANA APARECIDA GONCALVES CAMPOS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA SENTENÇA Vistos. Dispensado o 

relatório na forma da lei. Preliminarmente, é de conhecimento que 

encontra-se em vigor o atual Código de Processo Civil, motivo pelo qual, 

passo a analise do feito com base nesta norma jurídica. Neste giro, 

deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso VIII, do artigo 

485, in verbis: “Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando: ... VIII – 

Homologar a desistência da ação; §5°. A desistência da ação pode ser 

apresentada até a sentença.” Portanto, não tendo a Requerente interesse 

no prosseguimento do feito, não se vislumbra qualquer 

irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, nos termos requeridos em ID 

nº. 12941400. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, 

HOMOLOGO a desistência desta demanda e JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no §5°, inciso VIII, do 

artigo 485 do Novo Código de Processo Civil. Sem custas na forma da lei. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. 

Cumpra-se. São Félix do Araguaia - MT, 09 de Maio de 2018. JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDA Juíza Substituta

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142765 Nr: 582-39.2018.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmério Luis Nogueira Mota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Almeida Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA COSTA DA MOTA 

SOARES AMORIM - OAB:7172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:3585-A

 Vistos, etc.

Sendo tempestivos e preenchidos os requisitos dos artigos 914 e 915 do 

NCPC, recebo os embargos conforme postos em juízo para discussão.

Intime-se a parte embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (trinta) dias (art. 920 do NCPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem-me os autos 

conclusos para deliberação.
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104414 Nr: 1620-65.2018.811.0024

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Nelson Chera

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE TODO O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, 

julgo extinto o procedimento sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro nos artigos 51, VI e 52 do COJE.Contudo, determino, de ofício, 

conforme acima fundamentado, com fulcro no art. 214, §3º da Lei nº 

6.015/1973, ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada 

dos Guimarães/MT que proceda ao bloqueio de alienação, doação ou 

qualquer ato de disposição ou oneração real dos imóveis de matrículas n.º 

17.585 e 17.937, até que o juízo cível decida sobre a validade ou não das 

mesmas.Intime-se o requerente.Expeça-se mandado de averbação junto 

ao CRI desta Comarca.Cumpra-se expedindo o necessário, após 

cumprimento das determinações e comunicação ao juízo pela Serventia 

Registral desta urbe, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 58261 Nr: 686-50.2016.811.0098

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:8873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e itens 2.17.4.7 

da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a intimação 

da parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o 

cumprimento da sentença.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57568 Nr: 1532-53.2018.811.0080

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARCOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência vindicada, com amparo no 

art. 567 do NCPC, para determinar à parte requerida que se abstenha da 

prática de atos de turbação ou esbulho contra a autora, até o julgamento 

definitivo da lide, bem como outorgar em prol da autora o “HABITE-SE”, o 

Laudo de Vistoria Técnica e de Entrega, a imediata solenidade de entrega 

das chaves e todos os demais atos inerentes, sob pena de fixação de 

multa diária. Expeça-se mandado proibitório.Executada a liminar, cite-se 

para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do 

comprovante de citação, devidamente cumprido, sob pena de revelia e de 

serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, 

conforme art. 335 e 344 do NCPC. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51793 Nr: 3406-10.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:OAB/MT209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em 

que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um 

determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) 

obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a 

ocorrência de determinado fato.No contrato de alienação fiduciária, a mora 

decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a lei exige 

que o credor (mutuante) demonstre a ocorrência desse atraso notificando 

o devedor.Assim, o credor deverá fazer a notificação extrajudicial do 

devedor de que este se encontra em débito, comprovando, assim, a mora. 

Essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de 

busca e apreensão.A propósito, a comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado Fiduciariamente (Enunciado 72 da 

Súmula do STJ). Para a constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento 

de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu 

efetivo recebimento.Na espécie, verifico que a comprovação da mora 

restou evidenciada nos autos, especialmente pela juntada do recebimento 

da notificação extrajudicial emitida, para o endereço constante do 

contrato.Em razão disso, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com fundamento nos 

artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 

10.931/04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54374 Nr: 239-48.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em 

que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um 

determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) 

obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a 

ocorrência de determinado fato.No contrato de alienação fiduciária, a mora 

decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a lei exige 

que o credor (mutuante) demonstre a ocorrência desse atraso notificando 

o devedor.Assim, o credor deverá fazer a notificação extrajudicial do 

devedor de que este se encontra em débito, comprovando, assim, a mora. 

Essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de 

busca e apreensão.A propósito, a comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado Fiduciariamente (Enunciado 72 da 

Súmula do STJ).Na espécie, verifico que a comprovação da mora restou 

evidenciada nos autos, especialmente pelo INSTRUMENTO DE PROTESTO 

que consta da petição inicial, conforme entendimento consolidado do 

Superior Tribunal de Justiça: “É válido, para caracterização da mora, o 

protesto do título efetivado por edital, desde que comprovado nos autos 

que foram esgotadas todas as tentativas para a localização do 

devedor”.Em razão disso, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com fundamento 

nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela 

Lei 10.931/04.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54742 Nr: 383-22.2018.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 de 

julho de 2018, às 15h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52111 Nr: 3622-68.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florencio de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 de 

julho de 2018, às 18h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53047 Nr: 4174-33.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 de 

julho de 2018, às 15h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50463 Nr: 2708-04.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

julho de 2018, às 14h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50003 Nr: 2502-87.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS /A ajuizou ação de busca e 

apreensão com pedido de liminar contra SIMONE ANDRÉ, com base no 

Decreto-Lei nº 911, de 1969, sob o resumido fundamento de que celebrou 
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contrato de financiamento com o polo passivo (contrato de alienação 

fiduciária), para aquisição do veículo automotor e, ante a mora quanto às 

prestações vencidas, pretende a retomada do bem. Acompanhando a 

inicial foram juntados documentos.

 A liminar foi deferida.

 Citada, a parte ré não apresentou defesa, quedando-se inerte.

Vieram conclusos os autos para sentença. É o relatório. Fundamento e 

Decido.

Regularmente citada, a parte ré não apresentou resposta ao pedido, 

operando-se a revelia.

 Frente a essa situação, duas consequências emergem da lei processual. 

A primeira, o julgamento antecipado do mérito, em conformidade com o 

artigo 355, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. A segunda, a 

presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Considerando-se a revelia, tem-se por verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial, decorrendo o julgamento antecipado do mérito.

 Vale dizer, ainda, que a parte autora comprovou documentalmente, com a 

petição inicial, a existência do contrato e o inadimplemento.

 Destarte, é de rigor a procedência do pedido.

 Ante o exposto. TORNO DEFINITIVA a liminar. JULGO PROCEDENTE o 

pedido e, com fundamento no artigo 2° e parágrafos do Decreto-lei n° 911, 

de 1969, segundo alteração trazida pela Lei nº 13.043/2014, consolido a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, nas mãos do polo 

ativo, que desde já fica expressamente autorizado a vendê-lo a terceiros.

 Arcará o polo passivo com as custas, despesas processuais e 

honorários de advogado, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), quantia atualizável desta data e até a liquidação, com juros legais 

moratórios contados do trânsito em julgado desta sentença – art. 85, §§8º 

e 16º, NCPC.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48174 Nr: 1623-80.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 BV FINANCEIRA S/A ajuizou ação de busca e apreensão com pedido de 

liminar contra ANTÔNIO MARCOS LIMA DOS SANTOS, com base no 

Decreto-Lei nº 911, de 1969, sob o resumido fundamento de que celebrou 

contrato de financiamento com o polo passivo (contrato de alienação 

fiduciária), para aquisição do veículo automotor e, ante a mora quanto às 

prestações vencidas, pretende a retomada do bem. Acompanhando a 

inicial foram juntados documentos.

 A liminar foi deferida.

 Citada, a parte ré não apresentou defesa, quedando-se inerte.

Vieram conclusos os autos para sentença. É o relatório. Fundamento e 

Decido.

Regularmente citada, a parte ré não apresentou resposta ao pedido, 

operando-se a revelia.

 Frente a essa situação, duas consequências emergem da lei processual. 

A primeira, o julgamento antecipado do mérito, em conformidade com o 

artigo 355, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. A segunda, a 

presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil.

 Considerando-se a revelia, tem-se por verdadeiros os fatos afirmados na 

petição inicial, decorrendo o julgamento antecipado do mérito.

 Vale dizer, ainda, que a parte autora comprovou documentalmente, com a 

petição inicial, a existência do contrato e o inadimplemento.

 Destarte, é de rigor a procedência do pedido.

 Ante o exposto. TORNO DEFINITIVA a liminar. JULGO PROCEDENTE o 

pedido e, com fundamento no artigo 2° e parágrafos do Decreto-lei n° 911, 

de 1969, segundo alteração trazida pela Lei nº 13.043/2014, consolido a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo, nas mãos do polo 

ativo, que desde já fica expressamente autorizado a vendê-lo a terceiros.

 Arcará o polo passivo com as custas, despesas processuais e 

honorários de advogado, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 

reais), quantia atualizável desta data e até a liquidação, com juros legais 

moratórios contados do trânsito em julgado desta sentença – art. 85, §§8º 

e 16º, NCPC.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55373 Nr: 622-26.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51793 Nr: 3406-10.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:OAB/MT209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para cumprimento do mandado de busca e 

apreensão e citação (Obs.: Dois atos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51554 Nr: 3302-18.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53471 Nr: 4459-26.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.
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Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52494 Nr: 3862-57.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 28: Defiro o pedido. Aguarde-se em arquivo provisório com baixa dos 

relatórios estatísticos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43860 Nr: 2481-48.2016.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE CORRÊA LIMA - 

OAB:11025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Defiro o pedido. Expeça-se o mandado com as cautelas de praxe. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44951 Nr: 229-38.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AWH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido. Expeça-se o mandado com as cautelas de praxe. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38550 Nr: 1747-34.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SAMPAIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido. Expeça-se o mandado com as cautelas de praxe. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45085 Nr: 267-50.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para dar andamento ao feito no 

prazo de 48 horas.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46178 Nr: 728-22.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA SOUZA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido. Expeça-se o mandado com as cautelas de praxe. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51810 Nr: 3418-24.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDF, MPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora via DJE para prosseguir no feito em 10 dias, visto 

que não houve a apreensão do bem, tampouco citação da parte ré.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53470 Nr: 4458-41.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48553 Nr: 1782-23.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ SERESUELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO MARI - 

OAB:MT/15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

Não há honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52380 Nr: 3793-25.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRTO JOSÉ MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 de 

julho de 2018, às 16h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54772 Nr: 405-80.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONE GILSON NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Atualize-se o sistema Apolo cadastrando os últimos patronos habilitados 

nos autos.

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46573 Nr: 935-21.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR ALVES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Atualize-se o sistema Apolo cadastrando os últimos patronos habilitados 

nos autos.

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52379 Nr: 3792-40.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUALICE PEREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 de 

julho de 2018, às 17h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50465 Nr: 2710-71.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA JARDIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

julho de 2018, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 
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inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55374 Nr: 623-11.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONDINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 de 

julho de 2018, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55375 Nr: 624-93.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONDINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 de 

julho de 2018, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51585 Nr: 3303-03.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altemi Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

julho de 2018, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52385 Nr: 3794-10.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindanor de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 de 

julho de 2018, às 16h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 
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da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55288 Nr: 594-58.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 de 

julho de 2018, às 14h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56000 Nr: 821-48.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIZA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 de 

julho de 2018, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52339 Nr: 3767-27.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES ESTEVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional Do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 25 de 

julho de 2018, às 17h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50464 Nr: 2709-86.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

julho de 2018, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50455 Nr: 2700-27.2017.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES AGUIAR DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

julho de 2018, às 15h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42101 Nr: 1583-35.2016.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de conversão da ação de busca e apreensão para 

execução por quantia certa.

 SECRETARIA: proceder às conversões de praxe no sistema Apolo.

1. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para, no prazo de três (03) dias, 

efetuar (em) o pagamento da dívida (art. 829 do Novo CPC).

2. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do(a)(s) executado(a)(s).

3. Fixo os honorários do advogado do exequente no importe de dez por 

cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado.

4. Se o oficial de justiça não encontrar o(a)(s) executado(a)(s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

5. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o(a)(s) executado(a)(s) 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido.

6. Incumbe ao(s) exequente(s) o requerimento de citação por edital, uma 

vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49687 Nr: 2372-97.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIEL CARLOS CONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Secretaria: Atualizar e cadastrar advogados.

Os sistemas privativos e disponíveis ao Juízo se justificam para 

incluir/retirar restrições ou constrições judiciais, não para pesquisar a 

existência de bens ou endereços em nome da parte ré. Ainda, ressalto 

que a parte autora não pode impor ao Poder Judiciário o encargo de 

diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o crédito cobrado ou 

o paradeiro da parte ré, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade, incumbindo ao Estado-Juiz tomar partido na lide, 

independentemente de qualquer interesse público.

 A propósito, diante de todos os meios privados à disposição, não se 

afigura justificável que a instituição financeira, com vultosos recursos, 

alegue qualquer hipossuficiência na efetivação de diligências ordinárias no 

curso da lide, facultando-se a própria suspensão do feito ou 

peticionamento pertinente à legislação disponível.

Diante do exposto, indefiro os pedidos, concedendo o prazo de 30 dias 

para pertinente impulsionamento.

Com o decurso do prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44512 Nr: 2841-80.2016.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Secretaria: Atualizar e cadastrar advogados.

Os sistemas privativos e disponíveis ao Juízo se justificam para 

incluir/retirar restrições ou constrições judiciais, não para pesquisar a 

existência de bens ou endereços em nome da parte ré. Ainda, ressalto 

que a parte autora não pode impor ao Poder Judiciário o encargo de 

diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o crédito cobrado ou 

o paradeiro da parte ré, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade, incumbindo ao Estado-Juiz tomar partido na lide, 

independentemente de qualquer interesse público.

 A propósito, diante de todos os meios privados à disposição, não se 

afigura justificável que a instituição financeira, com vultosos recursos, 

alegue qualquer hipossuficiência na efetivação de diligências ordinárias no 

curso da lide, facultando-se a própria suspensão do feito ou 

peticionamento pertinente à legislação disponível.

Diante do exposto, indefiro os pedidos, concedendo o prazo de 30 dias 

para pertinente impulsionamento.

Com o decurso do prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47163 Nr: 1189-91.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de conversão da ação de busca e apreensão para 

execução por quantia certa.

 SECRETARIA: proceder às conversões de praxe no sistema Apolo.

1. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para, no prazo de três (03) dias, 

efetuar (em) o pagamento da dívida (art. 829 do Novo CPC).

2. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 
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intimação do(a)(s) executado(a)(s).

3. Fixo os honorários do advogado do exequente no importe de dez por 

cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado.

4. Se o oficial de justiça não encontrar o(a)(s) executado(a)(s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

5. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o(a)(s) executado(a)(s) 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido.

6. Incumbe ao(s) exequente(s) o requerimento de citação por edital, uma 

vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37098 Nr: 1050-13.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valério Fernandes dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Secretaria: Atualizar e cadastrar advogados.

Os sistemas privativos e disponíveis ao Juízo se justificam para 

incluir/retirar restrições ou constrições judiciais, não para pesquisar a 

existência de bens ou endereços em nome da parte ré. Ainda, ressalto 

que a parte autora não pode impor ao Poder Judiciário o encargo de 

diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o crédito cobrado ou 

o paradeiro da parte ré, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade, incumbindo ao Estado-Juiz tomar partido na lide, 

independentemente de qualquer interesse público.

 A propósito, diante de todos os meios privados à disposição, não se 

afigura justificável que a instituição financeira, com vultosos recursos, 

alegue qualquer hipossuficiência na efetivação de diligências ordinárias no 

curso da lide, facultando-se a própria suspensão do feito ou 

peticionamento pertinente à legislação disponível.

Diante do exposto, indefiro os pedidos, concedendo o prazo de 30 dias 

para pertinente impulsionamento.

Com o decurso do prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56053 Nr: 853-53.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 11 

de junho de 2018, às 14h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57008 Nr: 1226-84.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SILVA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

 Tendo em vista que o acusado constituiu advogado e apresentou defesa 

prévia, dou-o por citado.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 11 

de junho de 2018, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Com relação ao pedido de revogação de prisão do acusado, abra-se vista 

ao Ministério Público para manifestação.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52831 Nr: 4054-87.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA MACHADO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

julho de 2018, às 15h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 
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informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51787 Nr: 3401-85.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Baltazar Pires de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

julho de 2018, às 16h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32888 Nr: 187-91.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA SOARES ANHAYA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação em seu efeito devolutivo.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Sem prejuízo, oficie-se ao INSS para que mantenha o pagamento do 

benefício de aposentadoria por invalidez, conforme sentença constante 

dos autos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58323 Nr: 1913-61.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO QUARESMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.Em face 

do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se a 

autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.Em atenção ao Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação.Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão.Após, 

tornem conclusos.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50624 Nr: 2837-09.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DE OLIVEIRA LIMA, MARIA 

APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da denúncia para o fim 

de ABSOLVER os acusados REGINALDO DE OLIVEIRA LIMA e MARIA 

APARECIDA DE SOUZA, já qualificados nos autos, do delito previsto no 

artigo 35 da Lei 11.343/06, bem como CONDENAR os denunciados 

REGINALDO DE OLIVEIRA LIMA e MARIA APARECIDA DE SOUZA, já 

qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 33, “caput”, 

da Lei 11.343/06.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56664 Nr: 1088-20.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIOMARA LUSTOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime(m)-se o (a) (s) autor (a) (s) para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do Novo CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47276 Nr: 1242-72.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RIBEIRO ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se o impulsionamento retro.

 Oficie-se ao INSS para manutenção do pagamento do benefício 

implantado, sob pena de fixação de multa diária.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49583 Nr: 2322-71.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de benefício assistencial (amparo social ao idoso) 

proposta por Francisco Xavier de Oliveira em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), alegando, em síntese, o preenchimento dos 

requisitos para a concessão do referido benefício. Juntou documentos.

 Citado, o INSS apresentou contestação e juntou o CNIS em nome do autor.

 Em réplica, o autor requereu a realização de estudo social em sua 

residência, bem como pugnou seja oficiado o INSS para juntar cópia do 

processo administrativo aos autos.

Vieram-me conclusos.

 É o relato do necessário.

 Prefacialmente, observo que o patrono da parte autora ajuizou a presente 

ação em 2017, juntando para tanto procuração particular datada de 2015 

(constando apenas a impressão digital do autor), a certidão de óbito do 

autor Francisco Xavier de Oliveira datada de 2013, bem como o 

comprovante de indeferimento do benefício pelo INSS, pelo motivo: 

DESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA.

 Além disso, requereu seja oficiada a autarquia ré a fim de acostar aos 

autos cópia do processo administrativo do autor, o que desde já indefiro, 

pois a parte ou o seu advogado podem solicitar referida cópia diretamente 

na agência do INSS.

 Desta forma, intime-se o advogado da parte autora para esclarecer a este 

Juízo o que pretende com a presente demanda, uma vez que o benefício, 

objeto dos presentes autos, é personalíssimo e intransferível, tendo o 

autor falecido ainda no ano de 2013, conforme certidão de óbito acostada 

aos autos, o que deverá ser feito no prazo máximo de 10 (dez) dias.

 Após, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA, haja vista que o presente feito se refere a 

idoso, com prioridade de tramitaçaõ.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50112 Nr: 2526-18.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49067 Nr: 2126-04.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMO ROQUE BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, sem resolução do mérito, o que faço com fulcro no 

artigo 485, inciso IX, do CPC, frente a ilegitimidade ativa verificada. Sem 

custas, ante a gratuidade da justiça. Não há condenação em honorários 

advocatícios em razão da causalidade.Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43720 Nr: 2406-09.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Barbosa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41515 Nr: 1242-09.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANECI TERESA HUPPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Remetam-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 1.ª Região para 

conhecimento, processamento e julgamento do recurso interposto.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47886 Nr: 1467-92.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlito Lima Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que consta dos autos, julgo 

procedentes os pedidos formulados na denúncia para, nos termos do 

artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR o acusado 

CARLITO LIMA SENA, vulgo “Baiano”, já qualificado nos autos, como 

incurso no artigo 121, § 2.º, incisos I (torpeza), III (meio cruel), IV 

(mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), e § 

2-A, inciso I, todos do Código Penal. O acusado será julgado pelo Tribunal 

do Júri desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31061 Nr: 1088-30.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCOS DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57315 Nr: 1381-87.2018.811.0080
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 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme estabelece o artigo 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos 

devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos 

recursos da pessoa obrigada. A verba alimentar tem por pressuposto o 

atendimento do binômio possibilidade - necessidade, sendo imprescindível, 

para majoração do quantum fixado prova significativa da possibilidade 

financeira do alimentante, o que não ficou comprovado nos autos, por ora. 

Assim, comprovada a relação familiar pelos documentos acostados aos 

autos, ARBITRO o valor de 50% sobre o salário mínimo nacional, a título de 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS, com fundamento no art. 4° da Lei n. 5.478/68, 

especialmente pela inexistência de elementos concretos a respeito da 

renda do alimentante, além de 50% de despesas extraordinárias, 

devidamente comprovadas pela parte beneficiária. OS PAGAMENTOS 

DEVERÃO SER FEITOS ATÉ O DIA DEZ DE CADA MÊS em conta bancária 

a ser informada pela própria parte autora.SECRETARIA: CONSTAR DO 

MANDADO DE INTIMAÇÃO A CONTA BANCÁRIA FORNECIDA.Cite(m)-se 

o(a)(s) requerido(a)(s) e intimem-se as partes para comparecerem à 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do art. 334, caput, do Novo 

CPC, que se realizará em data designada pelo setor de conciliação.Não 

havendo audiência ou autocomposição, o(a)(s) réu(ré)(s ) 

poderá(poderão) oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo será a data prevista no art. 335, do Novo CPC. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial.Ressalte-se que o não comparecimento injustificado do(a)(s) 

autor(a)(s) ou do(a) réu(ré)(s) à audiência designada é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, aplicando-se multa de 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos 

termos do art. 334, §8º, do Novo CPC.Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30489 Nr: 468-18.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12614 Nr: 1078-93.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMÉTRIO SILVA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO EDUARDO VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:8438

 Vistos.

Recebo a apelação.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31502 Nr: 289-50.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Anderle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52388 Nr: 3795-92.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DE CAMPOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1) NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família 

(Av. Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18149 Nr: 1338-34.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CAMPOS COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14168 Nr: 146-37.2008.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NERES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12.501-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42694 Nr: 1880-42.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DA SILVA BARROSO, REGINALDO DA 

SILVA BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53404 Nr: 4411-67.2017.811.0080

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pretensão envolvendo alimentos em que se noticia a alteração 

de endereço da parte, o que ensejou a manifestação do Parquet no 

sentido de remessa dos autos à nova comarca de domicílio.

 É o caso dos autos.

A mudança de domicílio do autor da ação de alimentos durante o curso do 

processo não é, em regra, suficiente para alteração da competência para 

o julgamento do feito, prevalecendo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, 

previsto no CPC, segundo o qual a competência se define no momento da 

propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de 

fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o 

órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da 

hierarquia.

Entretanto, "o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, 

desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança 

e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC". 

Assim, a regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do 

CPC, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz 

e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da 

competência no curso do processo, sempre consideradas as 

peculiaridades da lide.

Isso porque o caráter continuativo da relação jurídica alimentar, conjugado 

com a índole social da ação de alimentos, autoriza que se mitigue a regra 

da perpetuatio jurisdictionis.

Diante do exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO DE 

QUERÊNCIA – MT, determinando a remessa dos autos à nova comarca 

informada – MT.

Às providências, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52220 Nr: 3705-84.2017.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCBAP, PAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBDGCDTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:16585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DO VALE 

MASCARENHAS - OAB:19638

 Vistos.

Junte-se aos autos as informações prestadas, certificando o julgamento 

final do recurso.

Oportunamente, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54432 Nr: 278-45.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 23: Providencie-se o necessário. Após, vista ao MP. Cumpra-se com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42043 Nr: 1570-36.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGUIMAR FAGUNDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13274 Nr: 381-38.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felix Nascimento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47674 Nr: 1405-52.2017.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAURÍCIO 

RODRIGUES - OAB:104269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

REF31: Defiro. Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57185 Nr: 1300-41.2018.811.0080

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFD, CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DE FREITAS - 

OAB:15.570/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO das partes, com fulcro no artigo 

226, § 6º, da Constituição Federal, o qual se regerá nos exatos termos da 

avença. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a escolha 

de alteração do nome dos consortes.

Lavre-se termo de guarda, conforme o acordo.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55827 Nr: 761-75.2018.811.0080

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AZ, FTGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Lavre-se termo de guarda.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54195 Nr: 130-34.2018.811.0080

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE FERNANDES DA SILVA FERREIRA, EUDISMAR 

MARTINS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a gratuidade. Anote-se.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Lavre-se termo de guarda.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50781 Nr: 2953-15.2017.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Lavre-se termo de guarda.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57387 Nr: 1420-84.2018.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRDFB, FAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO das partes, com fulcro no artigo 

226, § 6º, da Constituição Federal, o qual se regerá nos exatos termos da 

avença. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as 

partes, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 

487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente (conforme certidão de casamento juntada aos autos), 

instruindo com cópia da petição inicial do feito, observando-se a escolha 

de alteração do nome dos consortes.

Lavre-se termo de guarda, conforme o acordo.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19082 Nr: 878-13.2011.811.0080
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Leandro Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Oficie-se ao INSS para implantação do benefício devido a parte autora, 

sob pena de fixação de multa diária.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37416 Nr: 1179-18.2015.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PMMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT

 Vistos.

Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41478 Nr: 1211-86.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL LEAL RIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57889 Nr: 1672-87.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA, EUNICE MARIA 

GRAEBIN OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória, conforme 

requerido.Oficie-se ao SPC/SERASA para que providenciem a retirada do 

nome da parte autora dos Cadastros de Inadimplentes, em relação ao 

débito que ora se discute nos autos.Designe-se audiência de conciliação 

de acordo com a pauta do Conciliador.Intimem-se as partes e cite-se a 

parte ré para apresentar contestação no prazo legal.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50843 Nr: 2983-50.2017.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes, ante a ausência de prejuízo, e, por 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas ou honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Lavre-se termo de guarda.

Ciência ao MP.

Cumpridas as formalidades, arquivem-se com as baixas necessárias e 

anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17532 Nr: 722-59.2010.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leni Camilo do Nascimento Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13707 Nr: 841-25.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16548 Nr: 1173-21.2009.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETIZ FELISBINA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 
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juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34032 Nr: 1138-85.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UILHIANE FRANCISCA NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13338 Nr: 469-76.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aderaldo Lima do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13292 Nr: 427-27.2007.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEJAMIM JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41099 Nr: 1023-93.2016.811.0080

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Cleiton de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Beronice dos Santos Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANDRE WEILER - 

OAB:27841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Não há custas pendentes.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51006 Nr: 3056-22.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MARIANO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1) NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família 

(Av. Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57275 Nr: 1351-52.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMAR SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1) NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico 

atuante nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família 

(Av. Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51811 Nr: 3419-09.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levi da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Oficie-se ao INSS para que promova a implantação do benefício 

concedido liminarmente a parte autora, sob pena de fixação de multa 

diária, o que deverá ser feito no prazo máximo de 10 (dez) dias. 1) 

NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família (Av. 

Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 
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Laudo,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56605 Nr: 1070-96.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SEBASTIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família (Av. 

Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 

305/2014-CJF, especialmente diante da escassez de profissionais 

habilitados e disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de 

município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47981 Nr: 1545-86.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Fulanetti Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Oficie-se ao INSS para que promova a implantação do benefício 

concedido liminarmente a parte autora, sob pena de fixação de multa 

diária, o que deverá ser feito no prazo máximo de 10 (dez) dias. 1) 

NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família (Av. 

Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51548 Nr: 3299-63.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO JOSÉ ROOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família (Av. 

Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes, 

independentemente de compromisso, fixando desde já o prazo de 30 

(trinta) dias, contados após a realização da perícia, para entrega do 

Laudo, que deverá responder de forma conclusiva a todos os quesitos 

apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do NCPC).

2) Arbitro honorários periciais no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), com base nos artigos 25 e 28 da Resolução 

305/2014-CJF, especialmente diante da escassez de profissionais 

habilitados e disponíveis para a realização do trabalho, por se tratar de 

município com baixa população.

 3) INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por ocasião da petição 

inicial e contestação.

 4) Em seguida, CIENTIFIQUE-SE o perito para que agende data, hora e 

local para realização do exame, devendo comunicar a este Juízo com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que haja tempo hábil para 

efetuar as intimações necessárias. Encaminhe-se cópia deste despacho e 

dos quesitos apresentados pelas partes, além dos documentos pessoais 

do periciando.

 5) Com a juntada do Laudo nos autos, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação. (§ 1º do art. 477 

do NCPC)

 6) Decorrido o término do prazo para as partes sem impugnação ou 

pedido de complementação ou esclarecimento do Laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal – AJG/JF.

 7) Os quesitos do juízo, que deverão ser respondidos pelo perito, são os 

seguintes:

a) O periciando é portador de algum tipo de enfermidade ou deficiência? 

Em caso positivo, é possível indicar a data provável do seu início?

b) Qual o tipo (informar o respectivo CID)?

c) A citada anomalia incapacita o periciando para o trabalho? Em que grau 

(total ou parcialmente)?

d) A incapacidade é definitiva (permanente) ou apenas temporária?

e) Outros esclarecimentos que o Sr. Perito reputar pertinentes.

Int.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51035 Nr: 3069-21.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS OLEGÁRIO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Oficie-se ao INSS para que mantenha ativo o benefício concedido 

liminarmente a parte autora, sob pena de fixação de multa diária. 1) 

NOMEIO o Dr. Mário Victor Barini Perini – CRM/MT 4939, médico atuante 

nesta Comarca, com endereço profissional na Clínica da Família (Av. 

Central, n. 497, Centro, Querência/MT, CEP 78643-000, Telefone (66) 

3529-2105), para realizar o exame pericial solicitado pelas partes
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33648 Nr: 853-92.2014.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42375 Nr: 1735-83.2016.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:, MARCOS 

ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

DETERMINO A CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 

(CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que reconheceu a exigibilidade de 

obrigação de prestar alimentos).

Providencie-se o necessário (reclassificação do feito).

Assim, INTIME-SE o executado, pessoalmente, para, em 3 (três) dias, 

pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo.

Conste do mandado que se o executado não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o 

pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a PRISÃO PELO 

PRAZO DE 01 (UM) A 03 (TRÊS) MESES.

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34818 Nr: 1608-19.2014.811.0080

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ABG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17931 Nr: 1120-06.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fenix Agropecus Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Sartori Comércio e Representações 

Agrícolas Campo Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Emilia Colodeto - 

OAB:274038/SP, José Jorge Themer - OAB:94.253/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e doProvimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar a parte autora, via DJE, por 

intermédio de seus Advogados, do inteiro teor da decisão de fl. 181. 

Decisão de 25 de abril de 2017: Em atenção ao item 1 do requerimento de 

f1. 17 9, uma vez que não há interesse do exequente nos referidos 

veículos, pelos motivos expostos na supracitada peça processual, DEFIRO 

o cancelamento do arresto e, por conseguinte, exonero o senhor 

Fernando Yassuo, representante da parte exequente, do encargo de 

depositário.

Para tanto, intime-se o depositário, senhor Fernando Yassuo, acerca da 

liberação de seu encargo.

Concernente ao item 2 do referido requerimento, tendo em vista que o 

executado, mesmo devidamente citado e intimado (f1.128), manteve-se 

inerte, DEFIRO o pedido do requerente CONVERTENDO o arresto de f1. 67 

em penhora, com fulcro no artigo 654 do Código de Processo Civil.

Lavre-se termo de penhora nos termos do art. 659, § 4o, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se certidão de inteiro teor do ato.

Providencie o exequente o registro da penhora no oficio imobiliário, 

mediante comprovação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, bem como 

se manifeste, requerendo o que entender de direito.

Por fim, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35170 Nr: 187-57.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: edemilson Koji Motada - 

OAB:SP/231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF 23: Defiro. Providencie-se o necessário.

Após, intimar via DJE para prosseguir em 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54168 Nr: 105-21.2018.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI MAAS DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

Não há honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36722 Nr: 889-03.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Luiz Soares de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Maria Lucia Gomes - OAB:84.206/SP, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Secretaria: Atualizar e cadastrar advogados.

Os sistemas privativos e disponíveis ao Juízo se justificam para 

incluir/retirar restrições ou constrições judiciais, não para pesquisar a 

existência de bens ou endereços em nome da parte ré. Ainda, ressalto 

que a parte autora não pode impor ao Poder Judiciário o encargo de 

diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o crédito cobrado ou 

o paradeiro da parte ré, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade, incumbindo ao Estado-Juiz tomar partido na lide, 

independentemente de qualquer interesse público.

 A propósito, diante de todos os meios privados à disposição, não se 

afigura justificável que a instituição financeira, com vultosos recursos, 

alegue qualquer hipossuficiência na efetivação de diligências ordinárias no 

curso da lide, facultando-se a própria suspensão do feito ou 

peticionamento pertinente à legislação disponível.

Diante do exposto, indefiro os pedidos, concedendo o prazo de 30 dias 

para pertinente impulsionamento.

Com o decurso do prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37797 Nr: 1385-32.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Secretaria: Atualizar e cadastrar advogados.

Os sistemas privativos e disponíveis ao Juízo se justificam para 

incluir/retirar restrições ou constrições judiciais, não para pesquisar a 

existência de bens ou endereços em nome da parte ré. Ainda, ressalto 

que a parte autora não pode impor ao Poder Judiciário o encargo de 

diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o crédito cobrado ou 

o paradeiro da parte ré, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade, incumbindo ao Estado-Juiz tomar partido na lide, 

independentemente de qualquer interesse público.

 A propósito, diante de todos os meios privados à disposição, não se 

afigura justificável que a instituição financeira, com vultosos recursos, 

alegue qualquer hipossuficiência na efetivação de diligências ordinárias no 

curso da lide, facultando-se a própria suspensão do feito ou 

peticionamento pertinente à legislação disponível.

Diante do exposto, indefiro os pedidos, concedendo o prazo de 30 dias 

para pertinente impulsionamento.

Com o decurso do prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35077 Nr: 151-15.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de conversão da ação de busca e apreensão para 

execução por quantia certa.

 SECRETARIA: proceder às conversões de praxe no sistema Apolo.

1. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para, no prazo de três (03) dias, 

efetuar (em) o pagamento da dívida (art. 829 do Novo CPC).

2. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do(a)(s) executado(a)(s).

3. Fixo os honorários do advogado do exequente no importe de dez por 

cento sobre o valor da causa, a serem pagos pelo executado.

4. Se o oficial de justiça não encontrar o(a)(s) executado(a)(s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

5. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o(a)(s) executado(a)(s) 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido.

6. Incumbe ao(s) exequente(s) o requerimento de citação por edital, uma 

vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57849 Nr: 1650-29.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANDGRAF E JAMBISKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIO ANTÔNIO TISSOT, TÂNIA ROSANI 

LUCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS 

SANTOS - OAB:31694/PR, PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA 

- OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Autora, via intimação pessoal, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do mandado de Execução. (Obs.: 

Mandado de Execução são 3(três) atos a serem cumpridos pelo Oficial de 

Justiça). Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso 

ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58165 Nr: 1833-97.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS JAN S.A.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR LUIS PEZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DANIEL ERCEGO - 

OAB:85151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Autora, via intimação pessoal, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do mandado de Penhora e Avaliação. 

Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao 

sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio 

eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia 

da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 

3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58308 Nr: 1901-47.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FRANCISCO FERREIRA, 

TEREZINHA DE FÁTIMA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Autora, via intimação pessoal, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do mandado de Citação, Penhora e 

Avaliação. Informo ainda aos advogados, que a escrivania não tem 

acesso ao sistema de informática, devendo eventuais problemas juntos ao 

sítio eletrônico ou sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de 

Tecnologia da Informação (TI), através da Assessoria da Coordenadoria 

065 3617 3196, tendo em vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49412 Nr: 2252-54.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA, EUNICE 

MARIA GRAEBIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Autora, via intimação pessoal, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para entrega do Ofício junto à empresa. Informo ainda 

aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30992 Nr: 1013-88.2012.811.0080

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA NACIONAL NO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idacir Steffens, OSVALDO STEFFENS, IDA 

STEFFENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA (Procuradora) - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ALEXANDRA UBIALLI 

STANISZEWSKI - OAB:13401, Camila Alexandra Ubialli Staniszewski 

- OAB:13401/MT, Péricles Landgraf Araujo de Oliveira - OAB:6005-A 

/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

 Trata-se de execução fiscal em que são partes as pessoas acima 

identificadas, tendo havido pagamento do débito pela parte executada, o 

que impõe a extinção do processo em face da quitação da dívida fiscal.

Dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC: Extingue-se a execução quando: II - a 

obrigação for satisfeita; (...). O art. 925 do mesmo diploma legal, por sua 

vez, estatui que: "A extinção só produz efeito quando declarada por 

sentença”.

É o caso dos autos.

 A dívida exequenda foi devidamente paga pela parte executada, 

conforme noticia a parte exequente e a prova colacionada aos autos.

 Em face do cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, 

desnecessária se torna a continuidade da prestação jurisdicional 

executiva.

Ressalte-se que, tendo em vista a quitação da dívida, os bens ou valores, 

possivelmente constritos, devem ser desbloqueados.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, com base no art. 

924, II, do Código de Processo Civil, determinando, desde já, o desbloqueio 

de bens ou valores por ventura bloqueados.

 Sem incidência de custas processuais a rigor do estabelecido pelo item 

2.14.5 CNGC.

Sem honorários advocatícios, frente a não resistência ao pedido 

entabulado (princípio da causalidade).

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40776 Nr: 832-48.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA JULIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40867 Nr: 878-37.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ULRICH BISELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).
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Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41467 Nr: 1203-12.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER CUZINATO ALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT, Gilmar 

Reinoldo Wentz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41909 Nr: 1518-40.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42515 Nr: 1791-19.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA BARBOSA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45905 Nr: 645-06.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA ZAVALHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47555 Nr: 1365-70.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52836 Nr: 4060-94.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 
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ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39820 Nr: 399-44.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROBUSINESS AGROPL COMERCIO DE MAQUINAS E 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RONCADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO GRIFFO JUNIOR - 

OAB:260.068/SP, FÁBIO WICHR GENOVEZ - OAB:262.374/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Bozola Grou - 

OAB:164.466/SP, LUCAS WRIGHT VAN DEURSEN - OAB:307119

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40769 Nr: 825-56.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO DE CRÉDITO – SICREDI 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40630 Nr: 747-62.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDA MARIA FONTANA CHEROBINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40652 Nr: 758-91.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KESSY MADIRA HASLINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40653 Nr: 759-76.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia de Freitas Aguilera Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 
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juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41751 Nr: 1408-41.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilene Janice Balz Schwaltz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41859 Nr: 1478-58.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITA GOMES BURNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44362 Nr: 2774-18.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE TEREZINHA MIKOCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53448 Nr: 4444-57.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDECI SANTOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40765 Nr: 823-86.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIA GESSI FIGUR FENCKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI
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Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40775 Nr: 831-63.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE LINN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40870 Nr: 881-89.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE TERESINHA WOCHNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41858 Nr: 1477-73.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43658 Nr: 2359-35.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Leodite Oliveira Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43660 Nr: 2360-20.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CILAS PREHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 
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inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53069 Nr: 4194-24.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA THEREZINHA KRAMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44499 Nr: 2831-36.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME, 

EDNA CRISTINA VILAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44497 Nr: 2830-51.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILACA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME, 

EDNA CRISTINA VILAÇA, FLAVIO MARQUES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40759 Nr: 820-34.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILACA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40597 Nr: 727-71.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSIANE SOUZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 
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ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40611 Nr: 736-33.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI MATIAS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40640 Nr: 751-02.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Alves Lamão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40662 Nr: 765-83.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA ELIANE SCHNEIDER KREMER DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40963 Nr: 949-39.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIANE BITTENCOURT DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41906 Nr: 1516-70.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42548 Nr: 1807-70.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINELVA ARAÚJO SILVA LIEDTKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 
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PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42550 Nr: 1809-40.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43049 Nr: 2057-06.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44011 Nr: 2572-41.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilane de Fatima Lourenço Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52506 Nr: 3867-79.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORISETE PAVAN GIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53336 Nr: 4370-03.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ERVINO SCHWANTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.
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Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53364 Nr: 4391-76.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE ULRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40907 Nr: 910-42.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO PEREIRA SOARES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41316 Nr: 1115-71.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIMARA BRITO KOTTWITTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41466 Nr: 1202-27.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE SCHNEIDER PEZZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT, Gilmar 

Reinoldo Wentz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41666 Nr: 1344-31.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.
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Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41744 Nr: 1402-34.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmen Silvia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41756 Nr: 1413-63.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41913 Nr: 1520-10.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVAN MARTINS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43406 Nr: 2246-81.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aragonez Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43805 Nr: 2446-88.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO KUNZLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44064 Nr: 2603-61.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE GOULART BEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953
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 conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52451 Nr: 3843-51.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52453 Nr: 3845-21.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Ferreira de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52508 Nr: 3869-49.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA GIRELI PORFIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52835 Nr: 4059-12.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO ANTÔNIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53071 Nr: 4195-09.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brandina Flávio de Souza Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40581 Nr: 717-27.2016.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVONE APARECIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40609 Nr: 735-48.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI RIZZO VIANA GOTARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40755 Nr: 816-94.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40951 Nr: 938-10.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE STAUB SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 
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OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40991 Nr: 960-68.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANI APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41916 Nr: 1522-77.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA COZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51174 Nr: 3168-88.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Cristina Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53189 Nr: 4277-40.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE MARIA DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.
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O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40747 Nr: 810-87.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40683 Nr: 772-75.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clair Bona

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40757 Nr: 818-64.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL JOSÉ TUMOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40761 Nr: 821-19.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40815 Nr: 848-02.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40948 Nr: 935-55.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Salete Moreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 
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suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40969 Nr: 952-91.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenir Lucia Perini Freo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41443 Nr: 1188-43.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41784 Nr: 1432-69.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42535 Nr: 1798-11.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCIMAR PEREIRA MENDES SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42547 Nr: 1806-85.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALDERLANE FERNANDES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144
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 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42892 Nr: 2000-85.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 dos valores referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua 

carga horária e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens 

calculadas sobre o salário básico, tendo em vista a não aplicação do 

padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, 

conforme dispõe a Lei nº 11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, 

considero pertinente a dúvida suscitada pela parte Embargante.Desta 

forma, esclareço que a Prefeitura Municipal de Querência/MT foi 

condenada a pagar as diferenças salariais decorrentes dos reflexos do 

piso salarial nacional do magistério sobre o nível e classe constante do 

Plano de Carreira no qual estava enquadrada a autora, acrescido das 

aulas excedentes, com correção monetária e juros de mora nos moldes do 

artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em 

AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste salarial do piso nacional 

deve refletir sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério.Consigno que a apuração de 

tais valores será realizada por ocasião de eventual cumprimento de 

sentença.Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos, para, sanando a dúvida apontada, ESCLARECER a sentença 

prolatada, nos termos da fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52452 Nr: 3844-36.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52504 Nr: 3865-12.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL VICENTE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53079 Nr: 4199-46.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSILEIDE BARREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 
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desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56300 Nr: 981-73.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLIANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40343 Nr: 595-14.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA VIEIRA SILVA KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JÚLIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:20144/O

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40452 Nr: 654-02.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40509 Nr: 682-67.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lenir Tiecker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40950 Nr: 937-25.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSITA MARIA HAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 
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Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41489 Nr: 1222-18.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristina Leandra Brum Tisott

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT, Gilmar 

Reinoldo Wentz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41868 Nr: 1485-50.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZORAIDE PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41902 Nr: 1512-33.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelica Beatriz Weber da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42537 Nr: 1799-93.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cácia Regina Kmitta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42963 Nr: 2031-08.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Driely Sobrinho dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48365 Nr: 1719-95.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERREIRA MARCILIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40749 Nr: 812-57.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEFATOS DE CIMENTO OURO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40355 Nr: 602-06.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JÚLIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:20144/O

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40624 Nr: 742-40.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria aparecida de Moraes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40750 Nr: 813-42.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA CARRACO TONOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40945 Nr: 932-03.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41513 Nr: 1240-39.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT, Gilmar 
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Reinoldo Wentz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42922 Nr: 2016-39.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliane Marisete Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49098 Nr: 2143-40.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR DA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53181 Nr: 4274-85.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZA SOUZA DOS SANTOS LELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53955 Nr: 4865-47.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA DE SA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40972 Nr: 954-61.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESIA SILENE ROSA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 
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implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51177 Nr: 3172-28.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARITA APARECIDA GUILLARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40628 Nr: 745-92.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40872 Nr: 883-59.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE RUBERT RUFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40947 Nr: 934-70.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENOVEVA RUFINA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 
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a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41029 Nr: 977-07.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA RISSARDI KOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41317 Nr: 1116-56.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARECI PINTO FUCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41667 Nr: 1345-16.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZILDA STEIN ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41722 Nr: 1386-80.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA OLIVEIRA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41871 Nr: 1489-87.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42518 Nr: 1794-71.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA SONIA NUNES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42602 Nr: 1839-75.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIR BROMAN SCHUH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52509 Nr: 3870-34.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53211 Nr: 4297-31.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA TERESINHA BIESEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40626 Nr: 743-25.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY DE MORAES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).
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Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40627 Nr: 744-10.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leomar Koler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40654 Nr: 760-61.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA VERONICA BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JÚLIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:20144/O

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40752 Nr: 815-12.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalicia Jose de Souza Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40868 Nr: 879-22.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA BEATRIZ BEZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40908 Nr: 911-27.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDA LANGMANTEL EICHHOLZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40944 Nr: 931-18.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE ALVES PEREIRA NALON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953
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 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42592 Nr: 1831-98.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44491 Nr: 2824-44.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosane Kuhn Schuh

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53177 Nr: 4272-18.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARES RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53188 Nr: 4276-55.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANE CONCEIÇÃO FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.
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Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40751 Nr: 814-27.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40873 Nr: 884-44.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40875 Nr: 885-29.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENY TEREZINHA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41030 Nr: 978-89.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE SAYURI KOSAKA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41785 Nr: 1433-54.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucirléia Paula Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES 

FERREIRA MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47483 Nr: 1329-28.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Fogaça Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 
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nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51257 Nr: 3211-25.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA CAVALCANTE DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44496 Nr: 2829-66.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA, EDNA CRISTINA VILAÇA, HOSANI ROCHA DE 

CARVALHO VILAÇA, EDIANE DOLORES VILAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40356 Nr: 603-88.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLENE SANTOS BARBOSA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40968 Nr: 951-09.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Solange Borgo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 
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ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40971 Nr: 953-76.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA APARECIDA NICACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43657 Nr: 2358-50.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA NELCI WENTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal 

inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora 

até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem 

como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como 

adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens 

previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas 

vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ.Os Municípios do Estado de Mato Grosso são isentos 

de custas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/1996 

c/c art. 3º, I, da Lei nº 7.603/2001. Arbitro os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da condenação.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45408 Nr: 421-68.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônica Ferreira de Almeida Arend

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45902 Nr: 643-36.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE DAIANE SCHUH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8.953

 Em atenção ao princípio da colaboração processual e boa-fé, entendo 

que a alegação é plausível e merece esclarecimento.Embora conste na 

fundamentação da sentença que a municipalidade deve implementar nos 

vencimentos dos professores municipais dos valores referentes ao Piso 

Nacional do Magistério, observada a sua carga horária e os reflexos 

sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre o salário 

básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial atinente ao 

piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 11.738/08 e 

o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida suscitada 

pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura Municipal 

de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51021 Nr: 3063-14.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 11422 Nr: 16-18.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVENIL MIRANDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Dias Diniz - 

OAB:3.962/MS

 Vistos.

Recebo a apelação.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Oficie-se ao INSS para manutenção do pagamento do benefício 

implantado, sob pena de fixação de multa diária.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55689 Nr: 719-26.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RIBEIRO PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

julho de 2018, às 17h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Apense-se a este o feito de código 55687, conforme requerido pela parte 

autora.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35241 Nr: 223-02.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Creusa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o INSS (com envio dos autos) para manifestação acerca da 

petição retro e julgamento antecipado da lide.

 Após, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55078 Nr: 507-05.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erivan Bezerra Lins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 26 de 

julho de 2018, às 16h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes (cabe ao advogado da parte 

informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada.

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40378 Nr: 619-42.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:9308/MT, 

Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve 

implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores 

referentes ao Piso Nacional do Magistério, observada a sua carga horária 

e os reflexos sobre o nível, classe e demais vantagens calculadas sobre 

o salário básico, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial 

atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei nº 

11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida 

suscitada pela parte Embargante.Desta forma, esclareço que a Prefeitura 

Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais 

decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o 

nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada 

a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e 

juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da 

Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692).Esclareço, ainda, que o reajuste 

salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e 

pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, 

também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do 

Magistério.Consigno que a apuração de tais valores será realizada por 

ocasião de eventual cumprimento de sentença.Por todo o exposto, 

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, para, sanando a 

dúvida apontada, ESCLARECER a sentença prolatada, nos termos da 

fundamentação retro.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40943 Nr: 929-48.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESDRA CAETANO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B, Fabiola Willers - OAB:9308/MT, Lúcia Helena 

Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, IÉVE PATRÍCIA GONÇALVES FERREIRA 

MARTI

Iéve Patrícia Gonsalves Ferreira Martins - OAB:22.265-O/MT, JULIA 

FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - OAB:MT/20.144

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34024 Nr: 1132-78.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA JOSÉ FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação.

 Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões a apelação adesiva no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Sem prejuízo, oficie-se ao INSS para implantação do benefício, sob pena 

de multa diária a ser oportunamente fixada.

 Intimem-se.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12151 Nr: 264-84.2006.811.0079

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Midori Nakassugui

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cacilda Rondelli Tobias, AMILCAR TOBIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcellino Souto - 

OAB:58066, SALATIEL CANDIDO LOPES - OAB:132010/SP

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte embargada 

que os autos encontra-se disponível nessa Secretaria, conforme pedido 

de desarquivamento. Nada sendo requerido, no prazo de 05(cinco) dias, 

os autos retornaram ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13642 Nr: 1738-90.2006.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hingrid Horrany dos Santos Silva, DEMILSON 

FERNANDO DE CUNHA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE FATIMA FLORES - 

OAB:9168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o procurador da parte executada 

para que manifeste-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a impugnação 

aos cálculos de fls. 336/343.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16521 Nr: 1219-47.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Miranda Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informação prestada pelo Sr. Perito Judicial 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35054 Nr: 1751-11.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: José da Cunha Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informação prestada pelo Sr. Perito Judicial 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14505 Nr: 838-73.2007.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZALINA RIBEIRO DE SOUZA, JOSEFA RIBEIRO DE 

SOUZA, BELMIRA RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, KISLEU GONÇALVES FERREIRA - OAB:21666, 

Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informação prestada pelo Sr. Perito Judicial 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30547 Nr: 448-30.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELCINO MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informação prestada pelo Sr. Perito Judicial 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19046 Nr: 368-37.2010.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informação prestada pelo Sr. Perito Judicial 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32286 Nr: 740-78.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalila Medeiros Lima Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes, iniciando-se para 

Autora, para que no prazo de 15(quinze) dias, se manifestem sobre o 

Laudo Pericial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19683 Nr: 1005-85.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes, iniciando-se para 

Autora, para que no prazo de 15(quinze) dias, se manifestem sobre o 

Laudo Pericial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41160 Nr: 576-11.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. TEIXEIRA & CIA LTDA ME, VILMAR 

BORGES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que se manifeste acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 09/05/2018 , ref. 31. 

Providenciando o deposito da diligência Complementar no valor de 

1.086,00 reais do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no 

site do Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http:// http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42429 Nr: 1069-85.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACROMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E 

HOSPITALAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DE SOUZA OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE LIMA DE ANDRADE - 

OAB:146372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte REQUERENTE, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32375 Nr: 832-56.2013.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Ribeiro Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loja Renner S/A, Loja Riachuelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILLA KAREN DOS 

SANTOS CARNEIRO - OAB:20480/O, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a petição da parte requerida de fls. 187/189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40029 Nr: 165-65.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estevão Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FERREIRA - 

OAB:100709 , Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21058 Nr: 682-46.2011.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO CARMO CÂNDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA 

DOURADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO QUEIROZ 

FULLIN - OAB:11116/MT, ROMES DA MOTA SOARES - OAB:4781-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR FEITOZA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 16.379, TAMARA PAULUZE DA SILVA - OAB:14348/O

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerida, ora 

exequente, para que apresente o valor atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20778 Nr: 405-30.2011.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFDCS, CFDCS, CFDCS, MFDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a penhora de fls. 70/72, prosseguindo com a 

execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55566 Nr: 1312-58.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37173 Nr: 520-12.2015.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIRIA FERNANDES DE REZENDE MARTINS, Vagna 

Araújo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hercolis Martins, Alexandry 

Chekerdemian Sanchik Tulio, Thiago Sanches Martins, Patrícia Sanches 

Martins, Lucas Rezende Martins, Lara Rezende Martins, JOAQUIM NETO 

ARAUJO MARTINS, Camila Rezende Martins, Hercules Martins Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIS BENTO DE RESENDE - 

OAB:11828/O, MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A, MARCOS ANTONIO 

QUEIROZ FULLIN - OAB:11116/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR O(A) PATRONO(A) DA 

INVENTARIANTE para se manifestar sobe o Ofício juntado em 28/11/2017, 

ref. 207, oriunda da Vara do Trabalho de Confresa - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53773 Nr: 620-59.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Luan Martins Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16552

 Impulsiono o presente feito para o patrono do réu apresentar a 

procuração ad judicia no prazo de 10 dias. OBS: Se já a fez, 

desconsiderar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32942 Nr: 1396-35.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Vieira Brito, DIEGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Morais Pinto 

Júnior - OAB:MT 3652-A, Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o defensor do réu para que se 

manifeste sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 801/802. 

Determino ainda a expedição de Carta Precatória ao Juízo de Barra do 

Garças - MT, para a inquirição da testemunha de acusação Pedro Dias de 

Abreu.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34914 Nr: 1627-28.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE INACIO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:MT 18.2987 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informações retro prestadas pelo Sr. Perito 

Judicial Nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34912 Nr: 1625-58.2014.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:MT 18.2987 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informações retro prestadas pelo Sr. Perito 

Judicial Nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35605 Nr: 2245-70.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informações retro prestadas pelo Sr. Perito 

Judicial Nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35606 Nr: 2246-55.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amaurizete Abreu Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes iniciando-se pela 

autora para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, sobre o Laudo 

Pericial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35052 Nr: 1749-41.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Melquides Ferreira da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informações retro prestadas pelo Sr. Perito 

Judicial Nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16541 Nr: 1238-53.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EULZIMAR PEREIRA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informações retro prestadas pelo Sr. Perito 

Judicial Nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19454 Nr: 779-80.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDAIANE TAVEIRA DA SILVA, Maria Cláudia Taveira 

dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes iniciando-se pela 

autora para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, sobre o Laudo 

Pericial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19693 Nr: 1015-32.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE RIBEIRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes iniciando-se pela 

autora para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, sobre o Laudo 

Pericial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20886 Nr: 513-59.2011.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIANE ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informações retro prestadas pelo Sr. Perito 

Judicial Nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17844 Nr: 815-59.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELTA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALLITA MONTEIRO BALAN - 

OAB:46.641 /PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a petição da parte executada de fls. 98/102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34604 Nr: 1352-79.2014.811.0079

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Eustaquio Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informação prestada pelo Sr. Perito Judicial 

retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34620 Nr: 1366-63.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano de Almeida Costa - 

OAB:OAB/MT 16.921/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes, iniciando-se para 

Autora, para que no prazo de 15(quinze) dias, se manifestem sobre o 

Laudo Pericial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49632 Nr: 2397-16.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO PINTO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Impulsiono o feito para a parte autora manifestar acerca do laudo de ref. 

29, no prazo de 10 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43252 Nr: 1435-27.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Impulsiono o presente feito para intimar (DJE) o patrono da parte autora 

para manifestar acerca do laudo pericial ref. 42, no prazo de 15 dias; 

Remeto os autos com carga à P. Federal para manifestar acerca do laudo 

pericial de ref. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34720 Nr: 1460-11.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marciel Firmino Vaz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:OAB/MT 14.326-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes, iniciando-se para 

Autora, para que no prazo de 15(quinze) dias, se manifestem sobre o 

Laudo Pericial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49694 Nr: 2433-58.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Juraci Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Impulsiono o presente feito para intimar (DJE) a parte autora manifestar 

acerca acerca do laudo pericial ref. 29 no prazo de 15 dias; Remeto os 

autos com carga para a P. Federal manfiestar acerca dos autos ref. 29

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55393 Nr: 1243-26.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR VIEIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para a parte autora manifestar acera da certidao ref. 

13, no prazo de 10 dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46970 Nr: 1010-63.2017.811.0079

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIA FERREIRA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 Impulsiono o presente feito para intimar o adv da parte ré eis que nesta 

data habilitado aos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33206 Nr: 35-46.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Duarte Martini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informações retro prestadas pelo Sr. Perito 

Judicial Nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35666 Nr: 2300-21.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Elizabeth Veríssimo de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informações retro prestadas pelo Sr. Perito 

Judicial Nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34975 Nr: 1678-39.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Messias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informações retro prestadas pelo Sr. Perito 

Judicial Nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44114 Nr: 1816-35.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Cecília da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que se manifeste acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada em 07/05/2018 , ref. 33. 

Providenciando o deposito da diligência Complementar no valor de 250,00 

reais do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: http:// 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31411 Nr: 1536-06.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA CARDOSO SILVA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes iniciando-se pela 

autora para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, sobre o Laudo 

Pericial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34542 Nr: 1295-61.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA SKIERZINSKI, MARIA SALETE ARRUDA 

SKIERZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informações retro prestadas pelo Sr. Perito 

Judicial Nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34580 Nr: 1331-06.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes iniciando-se pela 

autora para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, sobre o Laudo 

Pericial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35737 Nr: 2361-76.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes iniciando-se pela 

autora para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, sobre o Laudo 

Pericial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30860 Nr: 807-77.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA CESARINA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, DRA. PAULA SIMONE PEZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes iniciando-se pela 

autora para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, sobre o Laudo 

Pericial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35731 Nr: 2355-69.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coraci da Costa Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:
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 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes iniciando-se pela 

autora para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, sobre o Laudo 

Pericial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52583 Nr: 3747-39.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ERNESTO ANDREOLLA, SONIA 

MARTA BEDIN ANDREOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIZE HEUKO - OAB:30.356/PR, 

José Ivan Guimarães Pereira - OAB:13.037/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pericles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:PR 18.294

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30435 Nr: 339-16.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANE PEREIRA DA HORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR as partes iniciando-se pela 

autora para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, sobre o Laudo 

Pericial retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34956 Nr: 1663-70.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davina Alves Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informações retro prestadas pelo Sr. Perito 

Judicial Nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31097 Nr: 1155-95.2012.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSE BENTO DE RESENDE - 

OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para se manifestar sobre a informações retro prestadas pelo Sr. Perito 

Judicial Nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38031 Nr: 877-89.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCS, ECdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0, Kamilla Karem Santos Carneiro - OAB:20480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 impulsiono o presente feito para a patrona do requerente manifestar 

acerca da Carta ref. 46, bem como requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52178 Nr: 3558-61.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos em correição.

Considerando-se a cumulação deste Magistrado pelas Comarcas de 

Querência e Ribeirão Cascalheira, bem como os trabalhos correicionais 

nesta Comarca e a colisão das pautas de audiências, e também a 

quantidade excessiva de processos de meta 2, somente nesta Comarca 

(próximo a 600), redesigno a audiência ora marcada para o dia 15 de maio 

de 2018, às 15:00 horas (horário oficial de Mato Grosso).

Intime-se a Testemunha, bem como o Representante do Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante, informando-lhe.

Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34185 Nr: 986-24.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reni Isabel da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, ou manifestarem acerca de 

eventual julgamento antecipado do mérito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para continuidade da instrução ou julgamento antecipado do 

mérito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31909 Nr: 368-16.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Batista de Queiroz, Fátima Pinheiro de Lima 

Queiroz, Adélcio Batista Queiroz, Alcir Batista de Queiroz, Josiane Soares 

Hugueney Queiroz, Marlene Muglia de Queiroz, Chistiane Queiroz 

Ferronato, Jurandir Rangel de Oliveira, Willian Queiroz Ferronato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ipio Batista de Queiróz
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kélcio Junior Garcia - OAB:MT - 

8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Vistos, em correição.

 Considerando o integral cumprimento do acordo entabulado e homologado 

às fls. 170/172 conforme recibos nos autos, considerando ainda, que os 

autores foram intimados a se pronunciarem quanto ao integral 

cumprimento do acordo homologado, deixando transcorrer o prazo, sem 

nada manifestarem;

Intimado ainda, a Procuradoria do Estado de Mato Grosso, a manifestar 

quanto a possíveis bens sonegados e, conseguintemente, eventual 

necessidade de cobrança de tributos, porém, nada manifestou conforme 

certidão fls. 229.

Assim sendo, defiro o pedido fls. 230 e DETERMINO:

I – A expedição de Ofício ao Cartório de Paz e Notas do 2º Ofício de Rio 

Branco/MT, para que seja averbada na ESCRITURA PÚBLICA de inventário 

r Partilha registrada no Livro n.º 01-EIP, Folhas n.º 61, Translado 1º, a 

cessão de direitos hereditários objeto do acordo homologado às fls. 

170/172, conforme determinado na r. sentença de fls. 170/172.

II – Após, anotações e baixas necessárias, proceda-se ao arquivamento 

dos autos.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 419 Nr: 122-74.2000.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aerson Dalbem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AURÉLIO DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

 Considerando a manifestação da Procuradoria do Estado de Mato Grosso 

fls. 172 que informa que nem os herdeiro e nem os adquirentes possuem 

débitos juntos à Fazenda Nacional e ainda nova manifestação às fls. 235, 

e certidões negativa fls 225 e fls. 235vº, 236, 236vº e 237/237vº e ainda 

manifestação do requerente fls. 233, defiro o pedido, e DETERMINO:

I - INTIME-SE o requerente para recolhimento de eventuais custas 

processuais, das despesas referentes às cópias autenticadas para 

instruí-lo, nos termos do que dispõe o artigo 1.246, § 2º, da CNGC-Judicial;

II - Após, expeça-se formal de partilha/carta de adjudicação, nos termos 

do art. 655 do CPC, cabendo destacar que as cessionárias deterão uma 

parte ideal do bem imóvel, vez que a escritura não consta a divisão da 

coisa, aplicando-se portanto , as regras do condomínio, conforme 

determina a r. sentença de fls. 143/144;

III - Decorrido o prazo para retirada do formal de partilha/carta de 

adjudicação, ARQUIVEM-SE, procedendo as anotações e baixas devidas.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32689 Nr: 1149-38.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Claurinda Pereira Jorge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguida pelo 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

A parte exequente concordou com os cálculos apresentados pela parte 

executada, conforme manifestação de fls. 183.

Tendo em vista que houve concordância com os cálculos trazidos pela 

Executada, impõe-se o acolhimento da impugnação.

Por todo exposto, CONHEÇO a IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e a JULGO PROCEDENTE, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados pela parte executada nos seguintes termos: R$ 179,25 

como honorários advocatícios

Tendo em vista que houve necessidade da apresentação de impugnação 

para discussão da matéria, CONDENO a parte exequente/impugnada ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso 

apontado (art. 85, §3º, I, do CPC/2015). Não obstante, por ser a parte 

beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma 

do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Transitada em julgado EXPEÇA-SE, por intermédio do presidente do tribunal 

competente, precatório em favor da parte exequente, observando-se o 

disposto no artigo 100 da Constituição Federal (artigo 535, § 3º, I, 

CPC/2015). Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se a 

RPV e INTIME-SE à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo para proceder o pagamento de obrigação, NO PRAZO DE 

2 (DOIS) MESES contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente (artigo 

535, § 3ª, II, CPC/2015).

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42149 Nr: 7-57.2017.811.0052

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Maforte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juizo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

SELMA MAFORTE, qualificada nos autos, requer a expedição de Alvará, 

objetivando o levantamento de valores deixados, junto ao Banco Sicredi, 

agência 0805, conta corrente n.º 16.888-2 em nome de seu falecido pai 

NEVELCY ALBERTO MAFORTE falecido em 16/06/2015, conforme cópia 

certidão de óbito nos autos.

 Juntou os documentos necessários a propositura da ação, dentre eles, 

termos de renúncia dos demais herdeiros.

 É a síntese. Decido.

 Da análise dos autos verifica-se a legitimidade da Requerente filha, para 

levantar o valor deixado pelo seu falecido pai, Nevelcy Alberto Maforte, 

depositado em conta bancária de sua titularidade.

 Com efeito, a Lei nº 6.858/80, no artigo 1º, estabelece que os valores não 

recebidos em vida pelos titulares serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante o Banco Sicredi, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento.

 Pelo exposto e mais que dos autos consta defiro o pedido de expedição 

de Alvará para sacar todos os valores existentes e deixados por Nevelcy 

Alberto Maforte, junto ao Banco Sicredi, mencionando todos os dados 

relativos às partes e à conta conforme noticiado na inicial.

 Expeça-se IMEDIATAMENTE o necessário, por não verificar controvérsia, 

visto que neste caso as pessoas que poderiam manifestar como 

interessados, já os fizeram, anuindo com o pedido inicial, não verificando, 

assim, nenhum prejuízo ao imediato cumprimento da sentença.

 Após, arquivem os autos com as cautelas de estilo. Sem custas, nos 

termos do art. 98 e 99 do CPC.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31472 Nr: 1337-65.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Soares Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A
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 Vistos em correição.

Em detida análise, considerando que o réu Jaime Soares Pereira, em que 

pese intimado duas vezes (fls. 101 e 110), não cumpriu com todas as 

condições impostas quando da suspensão do processo, DETERMINO o 

prosseguimento do feito.

Ademais, tendo em vista que o réu era patrocinado pela Dra. Elen Barroso 

Viaro, advogada nomeada (fls. 80/82), a qual mudou-se para a cidade de 

Pontes e Lacerda/MT e não possui interesse em continuar nas causas 

desse juízo, INTIME-SE o autor do fato notificando-o do prosseguimento e 

para que informe se possui condições financeiras para constituir 

causídico. Em caso negativo, DEVERÁ O SR. MEIRINHO CERTIFICAR.

 Após, tornem-me CONCLUSOS os autos para nomeação de outro 

defensor dativo, caso necessário, para que defenda os interesses do réu 

e apresente resposta à acusação.

 Pelos serviços prestados pela Dra. Elen Barroso Viaro, ARBITRO a títulos 

de honorários advocatícios o importe de 1,5 URH – R$ 1.344,76, com 

imediata expedição de certidão.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32426 Nr: 886-06.2013.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Barbosa dos Santos, Geovane Ribeiro 

de Carvalho Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Castelo Branco Oliveira 

Junior - OAB:13.555, Lúcio Mauro Dantas - OAB:13.712 MT

 Vistos em correição.

Em detida análise, considerando o que foi reportado no ofício de fls. 249, 

dê-se VISTA dos autos ao Ministério Público para manifestação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33095 Nr: 110-69.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Lemes de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Vistos em correição.

Em detida análise, considerando o que foi certificado às fls. 213, 

HOMOLOGO a desistência da testemunha Gilmar José da Silva e abro 

VISTA ao Ministério Público para apresentar Memoriais Finais, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS, nos moldes do art. 403, par. 3º do CPP.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33528 Nr: 486-55.2014.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanei Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Vistos em correição.

Em detida análise, tendo em vista que o réu Ivanei Soares da Silva, 

devidamente citado (fl. 109/v), não foi localizado para ser interrogado, 

estando em local incerto e não sabido, DECRETO-LHE A REVELIA, nos 

termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Ademais, observo que o réu era patrocinado pela Defensoria Pública, que 

está com expediente suspenso nesta Comarca desde setembro/2017.

Isso posto, com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa 

estampados no art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser 

assistido por defesa técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS JÚNIOR, OAB/MT n. 21.786/O, para que atue como advogado 

nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e apresentar 

Memoriais finais, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, nos moldes do art. 403, 

par. 3º do CPP.

 Após, VISTA ao Ministério Público, para o mesmo desiderato.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30973 Nr: 828-37.2012.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Marques dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Vistos em correição.

Em detida análise, considerando o que foi certificado às fls. 112, 

DETERMINO a intimação do defensor dativo nomeado para apresentar 

Memoriais Finais, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, conforme preceitua o 

art. 403, par. 3º do Código de Processo Penal, sob pena de destituição do 

múnus e nomeação de outro causídico.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30483 Nr: 326-98.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir da Anunciação Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Vistos em correição.

ADEMIR DA ANUNCIAÇÃO CASTRO, qualificado nos autos, foi condenado 

à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em audiência admonitória (fls. 54/56), a pena privativa de liberdade foi 

substituída por duas penas restritivas de direito, nas modalidades 

prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana, e 

fixados seus termos de cumprimento.

À fl. 173, foi certificado o integral cumprimento das penas.

Instado a se manifestar, o MP pugnou pela extinção da punibilidade (fl. 

145).

Pois bem.

 Diante do integral cumprimento da pena imposta, DECLARO EXTINTA A 

PUNILIBIDADE do reeducando ADEMIR DA ANUNCIAÇÃO CASTRO.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, procedendo-se às baixas 

e anotações de estilo.

P.R.I.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30737 Nr: 588-48.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justíça Pública de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Vistos em correição.

LUCIANO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi condenado às 
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penas restritivas de direito consistentes em 1 (um) ano e 6 (seis) meses 

de prestação de serviços à comunidade e de limitação de final de semana, 

bem como à pena de multa de 1,5 salário mínimo.

Em audiência admonitória (fls. 39/41), foram fixados os termos de 

cumprimento das penas.

À fl. 57, foi unificada nova guia de execução pena em desfavor do 

recuperando, onde ele foi condenado ao pagamento de 1 salário mínimo, 

em favor do Conselho da Comunidade.

Certificado que o condenado não deu início ao cumprimento da pena (fl. 

72), determinou-se sua intimação para apresentar justificativa (fl. 73), 

entretanto, o prazo transcorreu in albis (fl. 78), razão pela qual foi 

determinada a regressão cautelar de regime (fls. 82/82-v).

Às fls. 83/101, a Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento 

apresentou o relatório de prestação de serviços do reeducando.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela regressão 

cautelar do regime, uma vez que, apesar da pena de prestação de 

serviços à comunidade ter sido cumprida integralmente, não foi 

comprovado o cumprimento das penas pecuniárias.

Diante do exposto, INTIME-SE LUCIANO PEREIRA DA SILVA para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprove o pagamento da pena de multa (fl. 11) 

e da pena pecuniária (fls. 62/63), sob pena regressão cautelar do regime, 

com consequente expedição de mandado de prisão.

 Comprovado os pagamentos, vista ao Ministério Público.

Caso prazo transcorra in albis, remetam-se os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13835 Nr: 497-89.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Fernandes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme determinação de fls. 226.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, INTIMEM-SE as partes 

para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, ou manifestarem acerca de eventual julgamento antecipado 

do mérito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para continuidade da instrução ou julgamento antecipado do 

mérito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12919 Nr: 760-58.2010.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Antonio da Silva Carvalho, José Maria 

Mariano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Vistos em correição.

Em detida análise aos autos, assevero que os indiciados foram notificados 

da presente denúncia (fls. 104) e apresentaram respostas à acusação 

(fls. 105/106 e 109/110), porém, por um lapso, não houve recebimento da 

denúncia nem a citação dos réus.

Isso posto, em consonância à cota Ministerial de fls. 301 RECEBO A 

DENÚNCIA ofertada em face de Adão Antônio da Silva Carvalho e de José 

Maria Mariano da Silva por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do CPP.

 Para evitar eventual arguição de nulidade, proceda-se com a CITAÇÃO 

dos acusados e após, dê-se VISTA sucessiva dos autos ao Ministério 

Público e à defesa para, no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, apresentarem 

Memoriais escritos, conforme preceitua o art. 403, par. 3º do Código de 

Processo Penal.

 Sem mais, CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30134 Nr: 1328-40.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Giampietro Morales - 

OAB:11207-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, ou manifestarem acerca de 

eventual julgamento antecipado do mérito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para continuidade da instrução ou julgamento antecipado do 

mérito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11109 Nr: 445-64.2009.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neyde Rodrigues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange Helena Sversuth - 

OAB:7807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, conforme determinação de fls. 137.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, INTIMEM-SE as partes 

para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento, ou manifestarem acerca de eventual julgamento antecipado 

do mérito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para continuidade da instrução ou julgamento antecipado do 

mérito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34022 Nr: 868-48.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pinheiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes para, no PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento, ou manifestarem acerca de 

eventual julgamento antecipado do mérito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para continuidade da instrução ou julgamento antecipado do 

mérito.

CUMPRA-SE.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 836 Nr: 263-30.1999.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Mota Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DIVINO ALVES, Dalva Cordeiro 

Batista, TEREZINHA ALVES CASTANHEIRA, KENY ALVES DE OLIVEIRA, 

JOAQUIM DIVINO ALVES JUNIOR, Hilton Bahiense da Fonseca, Maria 

Madalena Carvalho da Silva, SEBASTIÃO CARVALHO, CLEIDE 

APARECIDA CARVALHO DE MORAES, CLÁUDIO CARVALHO, GISELMIA 

ALVES GOUVEIA E RESENDE, Maria de Fátima Mota Oliveira, MARIA DAS 

DORES ALVES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Monise Fontes Barreto - OAB:7882/MT

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, abro vista ao advogado para 

se manifestar nos autos, no prazo legal, retirando a Carta de Adjudicação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31736 Nr: 199-29.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 199-29.2013.811.0052 – Código 31736

Vistos em correição.

Em detida análise assevero que, em que pese intimado, o i. Dr. Eduardo 

Pimenta de Farias quedou-se inerte, deixando transcorrer “in albis” o 

prazo para juntar substalecimento.

 Desta feita, DETERMINO nova intimação do causídico para se manifestar 

nos termos da decisão proferida à ref. 04.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37490 Nr: 913-18.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Alves de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 ...Em caso negativo, NOMEIO desde já, o AMÓS MEDEIROS DOS SANTOS 

– OAB/MT 21378, desta Comarca para, em caso de aceitação do múnus, 

atuar em favor do réu hipossuficiente, devendo a secretaria remeter os 

autos para a resposta à acusação na forma do art. 396-a do CPP.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42114 Nr: 2100-27.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nekcilia Cordeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O, Eduardo Pimenta de Farias - OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 2100-27.2016.811.0052 – Código 42114

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que em que pese intimado por duas vezes, o 

i. Dr. Eduardo Pimenta de Farias quedou-se inerte, deixando transcorrer “in 

albis” o prazo para oferecer memoriais finais.

 Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. AMÓS MEDEIROS 

DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como advogado nesta 

ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da 

OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

memoriais finais, NO PRAZO DE 05 DIAS, conforme preceitua o art. 404, 

par. único do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37506 Nr: 928-84.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº. 928-84.2015.811.0052 – Código: 37506

Vistos.

Cuida-se de persecução penal iniciada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO contra LUIS CARLOS DA SILVA, vulgo “JÁ 

MORREU”, devidamente qualificado na exordial, pelos delitos previstos no 

art. 34, caput, da Lei 9.605/98 e art. 12 da Lei 10.826/03.

Junto com a resposta escrita à acusação o réu requereu a restituição do 

Freezer, Marca Consul, 530 litros, Cor Branca, alegando que, como o bem 

foi apreendido em sua residência, seria dele (ref. 17).

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO foi contra a restituição do 

bem, aduzindo que o acusado não comprovou a propriedade do bem (ref. 

25).

É o relatório. Decido.

Segundo o estabelecido nos artigos 118 e 119 do Código de Processo 

Penal as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto 

interessarem ao processo, sendo que, quando cabível, a restituição só 

ocorrerá se não houver dúvida quanto ao direito do reclamante.

 No presente caso, o bem não interessa mais aos autos. No tocante à 

afirmação feita pelo Parquet, no sentido de que não foi comprovada de 

forma satisfatória a propriedade do freezer, observo que às fls. 48/50 do 

Inquérito Policial foi juntado o contrato de compra e venda, devidamente 

assinado por duas testemunhas, onde ficou registrada a aquisição do 

objeto por LUIS CARLOS DA SILVA. Ademais, registro que, nos termos do 

art. 1.196 do Código Civil, a posse presume propriedade, senão vejamos:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o 

exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Assim, tendo em vista que o freezer encontrava-se em poder do 

requerente, o que faz presumir que é seu proprietário, e que foi juntado 

contrato de compra e venda comprovando a aquisição a aquisição do bem 

por ele, DETERMINO a restituição do Freezer, Marca Consul, 530 litros, Cor 

Branca a LUIS CARLOS DA SILVA ou a seu procurador.

Cientifique-se o MINISTÉRIO PÚBLICO e intime-se a defesa.

Após, cumpra-se o despacho de ref. 32.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35335 Nr: 149-32.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº 149-32.2015.811.0052 – Código 35335

Vistos em correição.

Em detida análise assevero que, em que pese intimado, o i. Dr. Eduardo 

Pimenta de Farias quedou-se inerte, deixando transcorrer “in albis” o 

prazo para se manifestar quanto aos armamento apreendidos.

 Desta feita, DETERMINO nova intimação do causídico para se manifestar 

nos termos da decisão proferida à ref. 53, sob pena de nomeação de 

dativo para este desiderato.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31483 Nr: 1348-94.2012.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Silvestre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº 1348-94.2012.811.0052 – Código 31483

Vistos em correição.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 77) onde informou 

ter causídico constituído, porém, após intimado, este quedou-se inerte, 

deixando transcorrer “in albis” o prazo para oferecer resposta à 

acusação.

 Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. ADAILTON DA SILVA 

PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35394 Nr: 179-67.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Flamini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Lobo Mendes Filho 

- OAB:10.791/MT

 Processo nº 179-67.2015.811.0052 – Código 35394

Vistos em correição.

Em detida análise assevero que, em que pese intimado, o i. Dr. Hamilton 

Lobo Mendes Filho quedou-se inerte, deixando transcorrer “in albis” o 

prazo para se manifestar quanto aos armamento apreendidos.

 Desta feita, DETERMINO nova intimação do causídico para se manifestar 

nos termos da decisão proferida à ref. 72, sob pena de nomeação de 

dativo para este desiderato.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31282 Nr: 1143-65.2012.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdC, KCdCG, KCdCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41456 Nr: 1654-24.2016.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igreja Evangelica a Palavra de Cristo, Izaias Amorim da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar de Oliveira Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Solda de 

Lima - OAB:MT - 9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1654-24.2016.811.0052 (Código 41456)

Vistos em correição.

 Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por IGREJA EVANGÉLICA A PALAVRA DE CRISTO 

VERDADEIRA em desfavor de GILCIMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES 

devidamente qualificados.

 Ocorre que, intimada a parte autora para efetuar o pagamento das custas 

processuais, sob pena de aplicação dos efeitos legais (ref. 13), esta 

pugnou pela reconsideração do pedido de justiça gratuita, por não dispor 

de condições para arcar com tais despesas, porém deixou de comprovar 

nos autos tais alegações.

 Assim, considerando que não houve o recolhimento das custas 

processuais pela parte atora, o presente feito deve ser extinto, por falta 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

 Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ART.290 DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO E 

REGULAR. PRECLUSA DISCUSSÃO. Nos termos do art. 290 do CPC/15 

"Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias." Indeferido o pleito de gratuidade judiciária e 

determinado o recolhimento de custas sem a interposição de recurso 

próprio e de forma regular ou pagamento das custas, limitando-se a 

insurgência da parte a pedidos de reconsideração, impõe-se a extinção do 

processo nos termos do art. 290 do CPC, preclusa qualquer discussão 

quanto à gratuidade judiciária.

 Por todo exposto, nos termos dos art. 290 c/c 485, IV do CPC, 

DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e, por conseguinte, 

INDEFIRO A INICIAL.

 Ademais, condeno o autor ao pagamento das custas processuais. 

Ausente a condenação em honorários, por ausência de estabelecimento 

da relação processual.

 Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

CUMPRA-SE

 ÀS PROVIDENCIAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31328 Nr: 1189-54.2012.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rovilson Fernandes Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista as informações contidas às fls. 97-v, bem como a certidão 

de fls. 100, INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE para ciência das 

informações prestadas pelo INSS, bem como para comparecer à Agência 

da Previdência Social de Cáceres/MT afim de que seu benefício seja 

reestabelecido e solicitar o pagamento dos benefícios atrasados desde a 

implantação.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32787 Nr: 1241-16.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Vistos em correição.

Cuida-se de executivo pena do reeducando JAIR CARLOS DOS SANTOS, 

devidamente qualificado nos autos, condenado à pena unificada de 19 

(dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial 

fechado.

Foi realizada audiência de justificação (fls. 541), momento em que foi 

determinada a atualização do cálculo de pena, abrindo-se vista às partes.

Instado a manifestar-se (fls. 557/566), o Ministério Público Estadual 

reiterou o pedido de regressão definitiva do regime semiaberto para o 

fechado, tendo em vista falta grave cometida pelo recuperando, ou seja, 

cometimento de outros delitos.

 Ademais, pugnou o “Parquet” pela elaboração de novo memorial de 

cálculo com as retificações necessárias quanto à pena e aos dias remidos 

pelo trabalho e estudo de JAIR.

A defesa, à fls. 668/671, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de 

regressão definitiva formulado às fls. 103/107, e pela elaboração de novo 

cálculo de pena, considerando os períodos de estudo do reeducando 

apontados às fls. 561/562.

 Em razão da decisão de fls. 672/673, realizou novo cálculo (fl. 682). 

Entretanto, quando intimados, tanto o Ministério Público (fl. 683) como a 

defesa (fls. 684/686), manifestaram-se pela retificação do cálculo.

É o relatório.

Em detida análise aos autos, constatei que assiste razão às partes, pois 

na decisão de fls. 672/673 foi fixada como data base para o livramento 

condicional a do trânsito em julgado da última condenação, entretanto, por 

equívoco, no cálculo colocou-se a data de trânsito em julgado da penúltima 

condenação.

Diante do exposto, REALIZE-SE novo cálculo de pena, devendo, nessa 

oportunidade, ser tomada como data base a do trânsito em julgado da 

última sentença que condenou o reeducando (fl. 67).

Ademais, para fins de progressão de regime, OFICIE-SE ao diretor da 

cadeia local solicitando atestado de boa conduta carcerária de JAIR 

CARLOS DOS SANTOS.

Cumpridos os itens acima, VISTA ao Ministério Público e INTIME-SE a 

defesa.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42255 Nr: 48-24.2017.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 48-24.2017.811.0052 – Código 42255

Vistos em correição.

Tendo em vista que o adolescente infrator D. M. da S., atualmente maior de 

idade, foi condenado à pena de detenção no processo-crime de Código 

Apolo nº 49366, CANCELO a audiência outrora aprazada para o dia 15 de 

agosto de 2018 às 14h30min e abro VISTA ao Ministério Público para se 

manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42710 Nr: 259-60.2017.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 Processo nº 259-60.2017.811.0052 – Código 42710

Vistos em correição.

Tendo em vista que o adolescente infrator D. M. da S., atualmente maior de 

idade, foi condenado à pena de detenção no processo-crime de Código 

Apolo nº 49366, abro VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39568 Nr: 609-82.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 Processo nº 609-82.2016.811.0052 – Código 39568

Vistos em correição.

Tendo em vista que o adolescente infrator D. M. da S., atualmente maior de 

idade, foi condenado à pena de detenção no processo-crime de Código 

Apolo nº 49366, abro VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39565 Nr: 606-30.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS, VGOS, GSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Processo nº 606-30.2016.811.0052 – Código 39565

Vistos em correição.

Tendo em vista que o adolescente infrator D. M. da S., atualmente maior de 

idade, foi condenado à pena de detenção no processo-crime de Código 

Apolo nº 49366, abro VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42136 Nr: 2122-85.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº 2122-85.2016.811.0052 – Código 42136

Vistos em correição.

Tendo em vista que o adolescente infrator D. M. da S., atualmente maior de 

idade, foi condenado à pena de detenção no processo-crime de Código 
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Apolo nº 49366, abro VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41030 Nr: 1378-90.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 Processo nº 1378-90.2016.811.0052 – Código 41030

Vistos em correição.

Tendo em vista que o adolescente infrator D. M. da S., atualmente maior de 

idade, foi condenado à pena de detenção no processo-crime de Código 

Apolo nº 49366, CANCELO a audiência outrora aprazada para o dia 01 de 

agosto de 2018 às 16h45min e abro VISTA ao Ministério Público para se 

manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41454 Nr: 1653-39.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS, GOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O, Carlos Roberto dos Santos Junior - 

OAB:OAB-MT 21786-O

 Processo nº 1653-39.2016.811.0052 – Código 41454

Vistos em correição.

Tendo em vista que o adolescente infrator D. M. da S., atualmente maior de 

idade, foi condenado à pena de detenção no processo-crime de Código 

Apolo nº 49366, abro VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39567 Nr: 608-97.2016.811.0052

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMdS, GSdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 Processo nº 608-97.2016.811.0052 – Código 39567

Vistos em correição.

Tendo em vista que o adolescente infrator D. M. da S., atualmente maior de 

idade, foi condenado à pena de detenção no processo-crime de Código 

Apolo nº 49366, abro VISTA ao Ministério Público para se manifestar.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34198 Nr: 989-76.2014.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Sebastião de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, bem como o trânsito em julgado da sentença, INTIME-SE a parte 

autora para se manifestar, NO PRAZO IMPRETERÍVEL DE 15 (QUINZE) 

DIAS.

Transcorrido o prazo “in albis”, ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo, uma vez que o feito já exauriu todo o seu conteúdo.

Havendo manifestação, façam-me CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39338 Nr: 511-97.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Teodoro de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo nº 511-97.2016.811.0052 – Código 39338.

Vistos em correição.

Em detida análise, considerando o pleito defensivo à ref. 210, dê-se VISTA 

dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51422 Nr: 859-47.2018.811.0052

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGA, LG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50936 Nr: 680-16.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Rosa de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Salto do Céu - MT, Instituto 

Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50602 Nr: 557-18.2018.811.0052

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJMZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDEDEEELDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, notadamente pela 

superveniente perda do objeto e a consequente ausência de interesse 

processual.ISENTO as partes do pagamento de custas processuais e 
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honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do 

STJ.CIÊNCIA ao Ministério Público.Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos, com as cautelas de praxe.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52296 Nr: 1317-64.2018.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonalda Javarini Bonfá, Secondo Igídio Bonfá

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNO audiência de entrevista com o interditando para o dia 

12/07/2018, às 15:00 horas (art. 751 do CPC).Cite-se e intime-se o 

Requerido para comparecer à audiência de entrevista (inspeção judicial 

preliminar), portando todos os seus documentos pessoais, cientificando-o 

de que passará a contar, da data da entrevista, o prazo de 15 (quinze) 

dias para impugnar o pedido (artigo 752 do CPC).Observe-se o Sr. Oficial 

de Justiça as disposições do artigo 245, § 1º, do CPC.Intime-se a 

Requerente, através de seu advogado, para comparecer a audiência com 

seus documentos pessoais.INTIME-SE a assistente social deste Juízo para 

que realize um estudo social na residência da curadora provisória, a fim 

de averiguar as reais condições em que se encontra o interditado, assim 

como verificar a possibilidade desta exercer a curatela, encaminhando 

relatório conclusivo a este Juízo no prazo máximo de 20 (vinte) 

dias.Cientifique-se o Ministério Público.Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36095 Nr: 444-69.2015.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...), INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins 

do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo;3)Caso negativo a penhora online, proceda-se com a 

pesquisa via RENAJUD, a fim de verificar se existem veículos em nome do 

executado, caso positivo, proceder com a penhora de referido veículo, 

devendo constar a devida restrição; 4)Proceda-se com a pesquisa no 

portal CEI – Central Eletrônica de Integração e Informações dos Atos 

Notariais e Registais (cei-anoregmt.com.br), afim de averiguar se existem 

bens imóveis em nome do executado, e caso seja positiva a resposta, 

proceda-se com a penhora, devendo consta no registro de imóveis a 

restrição;5)Considerando informações que o executado encontra-se 

detido na Cadeia Pública desta Cidade de Rio Branco em regime de 

cumprimento de pena, e tendo em vista a necessidade de nomear curador 

especial ao réu preso, conforme artigo 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil e considerando que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta Comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017;6)NOMEIO como defensor dativo o advogado MARCELO 

BARROSO VIARO OAB 13.290-A, arbitrando-lhe honorários advocatícios 

por analogia aos valores estipulados na tabela da Ordem dos Advogados 

do Brasil, no importe de 02 (dois) URH, ou seja, R$ 1.793,00 (mil 

setecentos e noventa e três reais), para atuar até o final do feito; 

7)INTIME-SE o douto causídico, PESSOALMENTE, para manifestar nos 

autos no prazo de 15 (quinze) dias, em caso de aceitação do múnus e 

representar os interesses da parte requerida;8) Com a manifestação nos 

autos, VISTAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO.9)Caso todas as tentativas 

restem infrutíferas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.10)Após, voltem-me CONCLUSOS.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-44.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010393-44.2016.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: GISELE DE SOUZA LIMA Parte 

Requerida: TIM CELULAR S.A. Senhor(a): GISELE DE SOUZA LIMA. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do comprovante 

de pagamento juntado ao Id. 13128120, cuja copia segue anexa, no 

processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 10 de maio de 2018 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE 

Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Edital

EDITAL N. 03/2018/DF - Tornar Público a abertura de EDITAL para 

inscrição de advogados regularmente inscritos na OAB que queiram 

exercer atividade jurídica como defensor dativo na área cível e/ou criminal 

nos processos em tramite nesta Comarca, bem como para o ajuizamento 

de ações judiciais em que a parte demonstrar-se hipossuficiente, no 

período compreendido entre 21 de Maio de 2018 à 21 de Junho de 2018

* O Edital nº 03/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54839 Nr: 2832-73.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Gercina Ana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - 

OAB:14241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não consta dados bancarios do advogado do autor para 

liberar do deposito vinculado aos autos, assim sendo intimo o advogado do 

autor a fornecer esses dados nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62821 Nr: 1723-53.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON JUSTINO ALVES, BERENICE ABGAIR DE 

DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151, Silas Lino de Oliveira - OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do INSS - 

OAB:

 Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, concedendo aos 

autores JOELSON JUSTINO ALVES e BERENICE ABGAIR DE DEUS o 

benefício de pensão por morte (com cota parte no importe de 50%), no 

valor de 01 (um) salário mínimo, a partir do requerimento administrativo (NB 
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n° 100.507.794-80), na data de 30/06/1998, conforme determina a Lei 

8.213/91, em seus artigos 74, inciso II.Sem custas, à vista da isenção 

determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. 

Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data (proveito econômico 

obtido), nos termos do que preceitua o § 2° do art. 85 do CPC, conforme 

entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior 

Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias não incidem sobre prestações 

vincendas).Concedo à Autarquia ré, o prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da intimação desta Sentença, para implementação do benefício, sob pena 

de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com 

as anotações de praxe.Rosário Oeste/MT, 08 de maio de 2018.Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27538 Nr: 1927-73.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldina Maria da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Márcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 10.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria Rural por Idade c/c 

Tutela Antecipada, ajuizada por OSVALDINA MARIA DA GUIA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, alegando, para 

tanto, ter preenchidos os requisitos para a concessão do referido 

benefício previdenciário.

Nos termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o feito.

Verifico que não há preliminares a serem enfrentadas, uma vez que as 

matérias prejudiciais de mérito foram objeto de recurso de apelação 

julgado provido pelo E. TRF da 1ª Região, restando, portanto, preclusa a 

matéria.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem 

as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para 

que depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e 

que deverão comparecer independentemente de intimação.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61357 Nr: 1131-09.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLX, GILSON NEI XAVIER, Jerusa do Amaral de Moura 

Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA PROF ADILES RAMOS TOCANTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilvanio Martins - 

OAB:12301-A/MT, JULIANE BUSSOLARO - OAB:15051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensora Pública - OAB:

 Neste contexto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o 

que faço com arrimo no art. 300 do CPC.- Do saneamento do feitoPartes 

legítimas e bem representadas.Pressupostos processuais de validade e 

existência da relação processual presentes.À vista de tudo que dos autos 

consta DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

existência de responsabilidade civil da parte requerida pelos danos 

sofridos pala pela parte autora e, em caso positivo, o montante adequado 

à sua reparação integral.Intimem-me as partes para que, no prazo de 10 

dias indiquem as provas que ainda pretendem produzir e, justificando a 

sua necessidade, bem assim, em caso de necessidade de produção de 

prova testemunhal, apresentem o respectivo rol, advertindo-se que as 

testemunhas deverão comparecer independentemente de intimação, salvo 

necessidade comprovada;Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 09 de 

maio de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59344 Nr: 345-62.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimiar a parte autora a impugnar a contestação no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64134 Nr: 141-81.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bernardo Zark

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Furnas Centrais Elétricas S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Magalhães dos 

Santos - OAB:OAB/MT 12.550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI 

- OAB:29608

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, DECLARO 

a ocorrência da prescrição e, por consectário, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, o que faço com arrimo no art. 487, II 

do CPC.Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios, 

estes últimos que arbitro em 10% da pretensão econômica da 

causa.Transitada em julgado a sentença, arquive-se, com as anotações e 

baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 09 de maio de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63846 Nr: 2115-90.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJe, designo nova assentada para o dia 05 

de junho de 2018 às 15h00min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.
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Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63104 Nr: 1847-36.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Robert Amorim - 

OAB:6.610

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o patrono do réu da 

audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 22 de maio de 

2018, às 15:00 horas, nos autos acima declinado, no seguinte endereço: 

Av. Otávio Costa, s/n Bairro: Santo Antônio, Cidade: Rosário Oeste-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59344 Nr: 345-62.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10327/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação.

Após, voltem-me os autos conclusos para senamento/julgamento 

antecipado.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78144 Nr: 4120-17.2017.811.0032

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

À vista da necessidade de redesignação de audiência, DESIGNO nova 

assentada para o dia 04 de junho de 2018 às 16h30min.

No mais, cumpram-se as determinações contidas de na decisão de ref. 05.

Initme-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59213 Nr: 301-43.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELMIRO ILARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 [...]DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a 

presença dos requisitos legais do benefício assistencial em tela.Diante da 

necessidade de realização de perícia, NOMEIO o HOSPITAL MUNICIPAL DE 

ROSÁRIO OESTE/MT, por intermédio de qualquer médico que ali atue, 

independentemente de compromisso, devendo o Hospital ser intimado na 

pessoa do Diretor ou do Secretário Municipal de Saúde, pessoalmente, 

desta nomeação, para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, devendo designar data para tal feito e, em seguida, 

apresentar laudo médico no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 

realização da perícia.Incotinenti, NOMEIO a Assistente Social deste Juízo 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize a perícia socioeconômica na 

residência da parte autora, a fim de avaliar as reais condições para 

obtenção do benefício ora pleiteado, respondendo aos quesitos que 

seguem anexos e aqueles eventualmente apresentados pelas 

partes.Intimem-se as partes para que no prazo de 10 (dez) dias 

apresentem os quesitos.O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame 

médico encimado.Com a juntada do laudo médico, INTIMEM-SE as partes 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem assim para que 

digam nos autos se pretendem a produção de outros meios de prova, 

apontando-os e justificando-os.Sendo o caso, proceda o (a) diligente 

gestor (a) judicial com o correto tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a 

legal preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às ProvidênciasRosário Oeste/MT, 08 de maio 

de 2018Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63847 Nr: 2116-75.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALGIZA MARIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 DECISÃO Vistos. Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria Rural 

por Idade, ajuizada por ADALGIZA MARIA DE ANDRADE, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, alegando, para 

tanto, ter preenchidos os requisitos para a concessão do referido 

benefício previdenciário.Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo 

Código de passo a sanear o feito.Recebida a inicial em decisão de Ref.4, 

ocasião em que fora deferido o benefício da Gratuidade de Justiça à parte 

autora e indeferida a antecipação de tutela.Citada, a parte requerida 

apresentou contestação, com documentos, em Ref.12. Impugnação à 

contestação, em Ref.16. Na peça de defesa, a requerida alegou preliminar 

de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, 

da Lei Federal n. 8.213/91.Com efeito, insta salientar que a prescrição aqui 

arguida é aquela que não atinge o fundo de direito, ou seja, o direito ao 

recebimento do benefício previdenciário em tela, mas sim as prestações 

não reclamadas dentro de certo lapso de tempo, que vão prescrevendo 

em face da demora do beneficiário em requerê-las, especialmente porque 

atinente à relação de trato sucessivo.Nesse passo, considerando que a 

prescrição tem seu início a partir do vencimento de cada parcela, antes de 

tudo, faz-se necessário fixar a data do início do benefício, para só então, 

verificar a ocorrência ou não da prescrição. Sendo assim, tenho por mim 

que a preliminar alegada deverá ser apreciada com maior segurança no 

momento da prolação da sentença.Assim, não há preliminar a ser 

apreciada.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, [...]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65940 Nr: 845-94.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA SOTERIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

 Vistos.
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 Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria Rural por Idade c/c 

Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por SILVIA SOTERIA DE OLIVEIRA, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, 

alegando, para tanto, ter preenchidos os requisitos para a concessão do 

referido benefício previdenciário.

Inicialmente, nos termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o 

feito.

Recebida a inicial em decisão de Ref.4, ocasião em que fora deferido o 

benefício da Gratuidade de Justiça à parte autora e indeferida a 

antecipação de tutela.

Citada, a parte requerida apresentou contestação, com documentos, em 

Ref.11.

 Impugnação à contestação, em Ref.15.

 Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem 

as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para 

que depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e 

que deverão comparecer independentemente de intimação.

Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de 

junho de 2018, às 14h30min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60958 Nr: 970-96.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO NUNES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 970-96.2015.811.0032

Código n.º 60958

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Ação para Concessão Aposentadoria Rural por Idade c/c 

Tutela Antecipada, ajuizada por JOÃO NUNES DE BRITO, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL – INSS, alegando, para 

tanto, ter preenchidos os requisitos para a concessão do referido 

benefício previdenciário.

A inicial foi recebida em 02/07/2015 (ref. 03), mesma oportunidade em que 

houve o indeferimento da tutela antecipada.

Citada, a parte requerida apresentou contestação à ref. 16, aduzindo em 

sede preliminar a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

Impugnação à contestação à ref. 20.

Os autos vieram-me conclusos para saneamento.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o feito.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem 

as provas que pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para 

que depositem o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e 

que deverão comparecer independentemente de intimação.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de junho de 

2018 às 13h30min.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências

Rosário Oeste/MT, 08 de maio de 2018

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61676 Nr: 1256-74.2015.811.0032

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossense S/A - Rede-Cemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria do Carmo Santos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, considerando que a presente ação cautelar fora intentada 

sob a vigência do CPC/73, é de rigor que dentro do prazo legal de 30 

(trinta) dias seja intentada a ação principal, sob pena de extinção da ação 

preparatória. Deste modo, certifique a secretaria se houve o ajuizamento 

da ação principal e, se positivo, promova o apensamento a estes autos.

Ademais, considerando o teor da certidão retro, determino a intimação da 

parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, sob pena de punição por 

ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, do CPC, no 

importe de 20% do valor da causa.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59927 Nr: 591-58.2015.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Jangada-MT., através do seu 

Representante Legal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DUARTE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CELSO PELEGRINI - 

OAB:3821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, a ocupação de bem público não revela posse, mas tão 

somente mera detenção, o que entremostra que não há qualquer direito do 

seu invasor de permanecer no bem ou de reter eventuais benfeitorias, 

quaisquer que sejam elas. A natureza precária da detenção evidencia a 

fragilidade de uma situação ode fato que não recebe qualquer proteção do 

ordenamento jurídico pátrio.Por outro vértice, no que concerne ao pedido 

de condenação da parte requerida em perdas e danos, não restara 

demonstrado qualquer prejuízo à parte autora. Isso porque, a reparação 

de eventual dano material demanda efetiva comprovação e mensuração 

nos autos, o que não fo objeto de prova pela parte autora.Ante todo 

exposto e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCENDENTES 

os pedido iniciais formulados pelo MUNICÍPIO DE JANGADA/MT, em face de 

ADEMIR DUARTE DE ALMEIDA, para CONCEDER em definitivo, confirmando 

assim a tutela antecipatória outrora deferida, a medida de proteção 

possessória, consistente em mandado proibitório, bem assim para 

AUTORIZAR a parte autora à promover o desfazimento da construção 

erguidas no local.Por consequência, extingo o processo com resolução de 

mérito.Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono da 

requerente, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Expeça-se, em favor 

da parte autora, mandado proibitório.Após o trânsito em julgado, cumpridas 

t o d a s  a s  f o r m a l i d a d e s  n e c e s s á r i a s ,  a r q u i v e - s e  o s 

autos.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cutelas de estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 03 de maio 

de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63104 Nr: 1847-36.2015.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Robert Amorim - 

OAB:6.610

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO 

o pedido de revogação da prisão preventiva, o que faço pelos 

fundamentos alhures declinados, além daqueles já delineados na decisão 

de ref. 32.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Ciência ao MPE.Às providências.Rosário Oeste/MT, 2 de 

maio de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78275 Nr: 4160-96.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario da Silva Neto, Paulo Videira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3.562-B

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJe, designo nova assentada para o dia 23 

de maio de 2018 às 15h30min.

Intime-se.

Ciência ao MPE e à Defensoria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 02 de maio de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68491 Nr: 2042-84.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pery Taborelli da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Marcelo Coelho - 

OAB:OAB/MT 5950-A

 Vistos.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJe, designo nova assentada para o dia 23 

de maio de 2018 às 14h30min.

Intime-se.

Ciência ao MPE e à Defensoria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 02 de maio de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81444 Nr: 1380-52.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo da Cruz Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso, Fundação 

Professor Carlos Augusto Bittencourt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e direito alhures 

sustentados, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado por 

RODRIGO DA CRUZ AZEVEDO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e FUNDAÇÃO CARLOS BITTENCOURT (FUNCAB), o que faço 

com fundamento no art. 300 e seguintes do Código de Processo 

Civil.Citem-se os Requeridos para contestar a ação no prazo 

legal.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às Providências.Rosário Oeste/MT, 09 de maio de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59185 Nr: 290-14.2015.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréia Regina Seba, JSN(, ASN(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jersey Braga Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, forçoso é concluir que o executado não possui 

responsabilidade e nem consciência da necessidade premente de suas 

filhas, diante da incapacidade para o desempenho de atividade laborativa 

e manutenção da própria dignidade.Com efeito, considerando que não há 

nos autos comprovação alguma de pagamento integral do débito, nem 

mesmo apresentação de justificativa da impossibilidade de efetuar o 

pagamento, ou mesmo de parcelar o débito, deve ser acolhida a pretensão 

da parte requerente.Conclui-se, portanto, não haver dúvidas da falta de 

responsabilidade da parte executada diante de sua desídia quanto à 

obrigação em prestar alimentos à sua filha, bem como do seu descaso 

frente ao poder judiciário. Registro, também, que o executado, ao não 

pagar a pensão devida, submete o alimentando a situação degradante e 

penosa, postergando o pagamento devido. Assim, forte em tais 

fundamentos, DEFIRO o requerimento da parte Requerente, 

DETERMINANDO a imediata expedição de MANDADO DE PRISÃO em 

desfavor da parte executada JERSEY BRAGA NOGUEIRA, pelo prazo 

máximo de 60 (sessenta dias), findo o qual deve a parte segregada ser 

imediatamente colocada em liberdade, independentemente de novo 

pronunciamento judicial, observando o disposto no art. 528 do Código de 

Processo Civil.Proceda-se à expedição de ofício aos órgãos de captura, 

nos termos do art. 528, § 3° do Código de processo Civil.Sem prejuízo, 

desde já determino o PROTESTO do pronunciamento judicial, 

promovendo-se também a inscrição do devedor no serviço de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA).Após, retornem conclusos para pesquisa e 

eventual bloqueio de valores via BacenJud.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77604 Nr: 3847-38.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloísio Marcos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:MT-15481

 Vistos.

Até a presente data não aportou aos autos a resposta á acusação do réu.

Desta forma, renove-se a intimação do causídico nomeado, com urgência, 

para que providencie a defesa do acusado no prazo legal.

Após a apresentaçao da resposta, abra-se vista dos autos ao MP.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77115 Nr: 3598-87.2017.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Duarte dos Reis, ELIZETE DUARTE DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Manoel de Almeida Martins, KENIA 

SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, em atenção a decisão proferida nos autos, ref 11, que FICA 

designada audiência de Conciliação a realizar-se nesta Comarca, sito a 

Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio ao lado Prefeitura 

Municipal de Rosário Oeste-MT, no dia 26 DE JUNHO de 2018, às 13:30 

horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77115 Nr: 3598-87.2017.811.0032

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lázaro Duarte dos Reis, ELIZETE DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Manoel de Almeida Martins, KENIA 

SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, DEFIRO a liminar 

requerida, e DETERMINO seja expedido MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE em benefício das partes autoras, bem como proíbo a parte 

requerida de praticar atos que atentem contra a posse do requerente, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento da liminar, sem prejuízo de se adotar outras medidas 

eficientes ao cumprimento desta decisão, inclusive de cunho criminal. 

Autorizo, desde logo, caso seja necessário, força policial para o 

cumprimento do mandado.Por fim, consigno que nada impede que a 

questão seja reanalisada, caso sobrevenham fatos novos no curso da 

ação.Expeça-se, pois, mandado em favor do autor, citando e intimando-se 

o requerido para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pelo Conciliador.Intime-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 09 de maio de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81469 Nr: 1398-73.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamento de fato e de direito, INDEFIRO a 

petição inicial e, por consectário, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, o que faço com arrimo nos artigos 330, III e 485, I, 

ambos do Código de Processo Civil.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Rosário 

Oeste/MT, 09 de maio de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 60273 Nr: 686-88.2015.811.0032

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EMERSON FLÁVIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO EURIPEDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:18049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...].Pelo exposto, forte nos fundamentos alhures, DENEGO a segurança 

impetrada por EMERSON FLÁVIO DE ANDRADE em face do MUNICÍPIO DE 

ROSÁRIO OESTE, nos termos do art. 487, I, do CPC.Diante da denegaçao 

da segurança, condeno o impetrante ao pagamento das custas 

processuais, nos termos da lei.Sem condenação em honorários 

advocatícios, conforme estabelece o art. 25, da Lei nº 

12.016/2009.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às 

providências. Rosário Oeste/MT, 09 de maio de 2018.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 75920 Nr: 2923-27.2017.811.0032

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMS, EJDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588, GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual c/c guarda, regulamentação de 

visitas, pensão alimentícia interposta por ALINE MORAES SILVA e 

EVERTON JUDISON DE ASSIS, requerendo, ao final, sua respectiva 

homologação.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o autor Everton Judison 

de Assis, pleiteia o cumprimento de sentença, vez que o acordo pactuado 

nos autos e homologado por este Juízo não vem sendo cumprindo pela 

acordante Aline Moreas, no que tange ao direito de visita à infante Ágatha 

Valentina Moraes, descendente comum do casal.

 Como decorrência do poder familiar, tem o pai (não-guardião), o direito de 

visita, devendo ser assegurado seu direito de convivência com sua filha. 

Portanto, acaso haja impedimento pela genitora da menor quanto ao 

período de visitas, advirto, desde já, que poderá haver responsabilização 

pela desobediência, bem como o risco de que a guarda possa ser 

revertida, sendo cabível a fixação de multa quanto ao descumprimento 

informado.

Posto isto, intime-se pessoalmente a genitora da menor, Aline Moraes da 

Silva, para que no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre o alegado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80957 Nr: 1029-79.2018.811.0032

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFR(, LFD, MFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, em 

consonância com o parecer do Ministério Público, verificando-se que 

estão preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 83, da Lei nº 

8.069/90, AUTORIZO a criança RÚBIA FERREIRA RODRIGUES a embarcar 

e desembarcar em voos nacionais/internacionais do território Brasileiro 

para Países do continente Europeu, na companhia de sua avó materna 

LUZIA FERREIRA DIAS, com validade de 06 (seis meses).Ainda, 

AUTORIZO a criança RÚBIA FERREIRA RODRIGUES, representada por sua 

avó materna LUZIA FERREIRA DIAS a proceder todos os trâmites para a 

emissão de passaporte da criança junto a Policia Federal, podendo realizar 

todos os procedimentos administrativos e extrajudiciais para que a menor 

possa viajar na companhia dela.Expeça-se a competente Alvará.Sem 

custas.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Ciência ao Ministério 

Público.Após, arquivem-se os autos, com as cautelas devidas.Rosário 

Oeste/MT, 09 de maio de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78998 Nr: 27-74.2018.811.0032

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em consonância com o paredcer do Ministério Público, 

não vislumbrando má-fé ou prejuízos a terceiro, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para determinar ao cartório de registro civil competente para 

que seja lavrada a respectiva certidão de óbito de GREGORIA ROMANA 

DE SOUZA, falecida em 22/10/2017, suprindo, assim, a ausência de 

assentamento do óbito.Sem custas e honorários.Expeça-se mandado ao 

cartório.Considerando tratar-se de ação de jurisdição voluntária, após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa no distribuidor.Intime-se a DP. 

Ciência ao MP.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16840 Nr: 1677-79.2006.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carivaldo Gualberto Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Center Cell - Administração Comércio e 

Serviços Ltda, Micro Bens

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor do petitório de fls.203, DEFIRO o pedido de dilação do prazo 

pelo período de 30 (trinta) dias, para fins de localização de bens passíveis 

de penhora.

 Após o decurso de prazo, intime-se a parte exequente para 

manifestação.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80816 Nr: 961-32.2018.811.0032

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MORATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10.928-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO vêm a Juízo, advogando em causa própria, 

propor “REPRESENTAÇÃO CRIMINAL” em face de ROBERTO MORATO DA 

SILVA.

De saída, constato a impropriedade da petição, eis que não se trata de 

Queixa-Crime, e mesmo que se tratasse, é patente a ilegitimidade ativa do 

requerente, eis que o crime que se imputa ao suspeito (Art. 147 do CP) é 

perseguido mediante ação penal pública, de titularidade exclusiva do 

Ministério Público.

Registre-se que não se deve confundir a representação do ofendido 

prevista no art. 24 do CPP, que deve ser dirigida à autoridade policial com 

atribuição para investigar o crime ou ao Ministério Público, nos crimes em 

que a lei assim exige, com a própria Ação Penal, esta com pressupostos e 

condições que não se verificam no caso.

Posto isso, sem maiores deleongas, e nos termos do artigo 395, incisso II, 

do Código de Processo Penal, rejeito a representação ofertada em 

desfavor de Roberto Morato da Silva, e julgo extinto o processo.

De todo modo, tendo o requerente manifestado perante a autoridade 

judiciária o interesse em ver apurado a ocorrência de um possível crime de 

ameaça, mesmo que por vias impróprias, remetam-se cópias da 

representação e demais documentos à autoridade policial desta comarca, 

para conhecimento e providências de seu cargo.

Intime-se o requerente.

Arquive-se.

Ciência ao MP.

Cumpra-se

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85333 Nr: 509-56.2018.811.0053

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANI FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE DEUS GUERREIRO SANTOS, 

EUGÊNIO NILMAR DOS SANTOS, JOAQUIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:279654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita deduzido pela parte requerente. Com 

efeito, diante dos valores envolvidos no negócio jurídico descrito na 

prefacial, bem assim o patrocínio da causa por Advogado particular 

ensejam a presunção de que a parte requerente não faz jus à benesse 

legal que isenta do pagamento das custas judiciais.

INTIME-SE a parte requerente a comprovar o depósito do valor das custas 

judiciais, no prazo de 10 (dez) dias, pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 6716 Nr: 277-98.2005.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMBURG SUDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS 

GESELLCHAFT KG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MATOGROSSENSE DE AVIÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Bispo Bodnar - 

OAB:9214, Elaine Ferreira Santos Mancini - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO PINTO FUNES 

JUNIOR - OAB:10599, José Carlos de Souza Pires - OAB:1.938-A/MT, 

Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos (fls. 310/311), aludindo 

omissão/contrariedade na decisão exarada.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado. Todos os pontos foram 

apreciados de maneira satisfatória, de modo que inexistem os citados 

vícios.

A irresignação do embargante deve ser aviada pelo meio processual 

adequado.

Apenas a título ilustrativo, se houvesse bens a serem penhorados, como 

aduz a embargante, estes apareceriam nos extratos de IR, colacionados 

aos autos. Contudo, ao revés, nenhum bem apareceu nos citados 

documentos, corroborando a assertiva acerca da inexistência de bens e 

consequente extinção do feito, nos moldes do provimento emanado do 

egrégio TJMT.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84871 Nr: 313-86.2018.811.0053
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARA ILKA DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALYELSON JACKSON SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com 

Pedido de Partilha de Bens c/c Alimentos e Guarda, ajuizada por Lara Ilka 

da Silva Lopes em face de Kalyelson Jackson Silva de Souza, ambos 

qualificados.

 O pedido liminar fora apreciado e deferido em parte à ref: 04.

O autor postulou pela desistência da demanda à ref: 07.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte Autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

Ressalta-se que pela ausência da triangularização processual, não se 

aplica a regra constante do § 4º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Assim, mister a extinção do feito independentemente da oitiva da parte 

requerida.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação movida por Lara Ilka da Silva 

Lopes em face de Kalyelson Jackson Silva de Souza, à luz do art. 485, 

inc. VIII do Código de Processo Civil.

Em consequência, cancelo a audiência de conciliação anteriormente 

agendada.

Sem custas ou honorários.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intime-se o autor por meio do seu patrono (DJE).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74138 Nr: 1663-17.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio a Advogada 

Débora Smerdeck Piotto, OAB/MT 22.984 (Tel: 99215.5333 ou 98118-2442) 

como Defensora Dativa da parte requerente ELIZABETH DIAS 

GONÇALVES, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão 

fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os 

atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 66020 Nr: 640-07.2013.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT 

- OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Ribeiro Nunes 

Domingues - OAB:14544, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger, Sandra Regina 

Tateira de Arruda - OAB:10.324/MT

 Vistos etc.

Fls. 79-87: Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra 

a Fazenda Pública, porquanto figura no polo passivo o Município de Santo 

Antônio do Leverger, desta feita deve se dar com base no art. 534 do 

CPC/2015.

Assim, nos termos do art. 535 e incisos do CPC/2015, intime-se a Fazenda 

Pública para impugnar a execução em 30 (trinta) dias.

 Se não houver impugnação, expeça-se o necessário para a requisição de 

pagamento de pequeno valor – RPV ou precatório, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 § 3º, inciso I e II, do CPC/2015.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 48792 Nr: 541-08.2011.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO PIRES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Francisco Meira Silva 

- OAB:11811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Thays Leal Proença - 

OAB:15424, ELIZABETE DE MAGALHÃES ALMEIDA - OAB:13353/MT, 

FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS VOLPATO - OAB:9300/MT, Renata de 

Souza Leão - OAB:13511/MT

 Vistos etc.

 Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio TJMT.

No silêncio, ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

 Às Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 53055 Nr: 354-63.2012.811.0053

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DE JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iris Dias Gonçalves Bendô - 

OAB:OAB/MT 9.486

 Vistos etc.

Trata-se de processo executivo de pena de Messias de Jesus da Silva, 

qualificado nos autos, qual cumpre pena, atualmente, em semiaberto.

 O reeducando postulou pela remessa do seu PEP para a comarca de São 

José do Rio Claro/MT (fl. 164).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Mostra-se pertinente o deferimento do pedido do reeducando.

Em análise ao referido processo, infere-se que o reeducando encontra-se 

em regime semiaberto, por força da decisão de fls. 160/162.

Isto porque, sedimentou-se o entendimento que compete ao Juízo da 

comarca que o reeducando está preso (residindo) à competência sobre 

os executivos de pena.

Nesse sentido:

 CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. RÉU QUE 

CUMPRE PENA EM COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE TRAMITOU O 

PROCESSO QUE ORIGINOU A CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

ONDE O CONDENADO CUMPRE A REPRIMENDA. ACOLHIMENTO PARA 

FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. "Se o réu cumpre pena em 

comarca diversa daquela em que tramitou o processo que originou a 

condenação, compete ao juiz do resgate da sanção a apreciação dos 

incidentes relativos à execução" (TJ-SC - CJ: 726325 SC 2010.072632-5, 

Relator: Irineu João da Silva, Data de Julgamento: 17/02/2011, Segunda 

Câmara Criminal, Data de Publicação: Conflito de Jurisdição n. , de Lebon 

Régis).

 No presente caso, o requerido informa que possui residência em outra 

comarca, de modo que não há óbice a remessa do feito, ainda mais 

quando analisado sob o prisma do efeito ressocializador da pena.

 A singeleza da matéria está a dispensar maiores indagações.

 Assim, declino da competência em favor da Comarca de São Jpsé do Rio 

Claro/MT, considerando este Juízo absolutamente incompetente para 

deliberar nos presentes autos.

Ciência ao MPE.

 Remetam-se os autos àquela Comarca

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 31417 Nr: 221-89.2010.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI BURGOS, VANILZO DA SILVA 

PILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Vistos etc.

 1. Designo audiência de instrução para o dia 18 de julho de 2018, às 

15h30min para as oitivas das testemunhas Loruval Arruda Silva e Márcio 

Domingos Heliodoro da Silva (endereços à fl. 347).

 2. Expeça-se carta precatória para a comarca de Rondonópolis/MT para a 

realização das oitivas das testemunhas Adelina Arruda Silva e Divina 

Maria da Silva (endereços à fl. 347).

 3. Solicite-se informação quanto a missiva expedida à fl. 332.

 4. Ante o pedido expresso do acusado Valdinei Burgos (fl. 345), 

expeça-se carta precatória para a comarca de Corumbá/MS para a 

realização do seu interrogatório (endereço à fl. 345).

5. Considerando que ambos acusados residem em comarca diversa desta, 

determino a sua notificação da solenidade designada, ficando desde já, 

ante a expressiva distancia, dispensados do comparecimento.

 Intime-se o defensor via DJE.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85333 Nr: 509-56.2018.811.0053

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVANI FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE DEUS GUERREIRO SANTOS, 

EUGÊNIO NILMAR DOS SANTOS, JOAQUIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:279654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nada a reconsiderar. Reporto-me aos motivos declinados na decisão de 

Ref. 04.

A CTPS juntada aos autos, ao que parece, é de pessoa diversa da parte 

requerente.

Por derradeiro, INTIME-SE a sanar a determinação judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76977 Nr: 1092-12.2016.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado 

Gerson Gomes da Silva, OAB/MT 24.223 (Tel: 3622-2930 ou 99816-0180 / 

98167-8267) como Defensor Dativo da parte requerente ADRIELLE LIMA 

DE MELO, para atuar neste feito. Os honorários advocatícios serão 

fixados de acordo com a tabela da OAB/MT e levando em consideração os 

atos processuais praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76977 Nr: 1092-12.2016.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado dativo Gerson Gomes da Silva (OAB/MT 24.223) 

para impugnar a contestação e documentos juntados pela parte 

Requerida, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85697 Nr: 675-88.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 05/06/2018 às 

12:30 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Defiro, ex oficio, a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 

1.048, inciso II e § 2º do Código de Processo Civil.INTIME-SE, a 

Autora.CIÊNCIA ao MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, 

CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71908 Nr: 572-86.2015.811.0053

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESDAA, CBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 Por determinação do MM Juiz de Direito Alexandre Paulichi Chiovitti e nos 

termos da Portaria nº 04/2018-DF, artigo 5º, § 1º, nomeio o Advogado Raul 

Augusto Alves, OAB/MT 23.447 (Tel: 3362-0855 ou 99620-7473) como 

Defensor Dativo da parte REQUERIDA Neide Maria da Silva, para atuar 

neste feito. Os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a 

tabela da OAB/MT e levando em consideração os atos processuais 

praticados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84862 Nr: 308-64.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA PEREIRA POQUIVIQUI, ROBERTO 

BELARMINDO NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULINO PALMERIO QUEIROZ - 

OAB:208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça. Para tanto, a parte requerente deverá 

acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82543 Nr: 1272-78.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVAL RIBEIRO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967/B

 [...] Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, DECLARO a remição 

de 47 (quarenta e sete) dias a serem debitados da pena do reeducando 

Edval Ribeiro de Santana.OFICIE-SE à SEJUDH, solicitando-se informações 

sobre a possibilidade de transferência do reeducando para a unidade 

prisional de Campo Novo dos Parecis/MT.Realize-se novo cálculo de pena 

de acordo com o entendimento acima esposado.Após, DÊ-SE ciência ao 

Ministério Público.Intime-se o reeducando e seu advogado 

(DJE).Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 46385 Nr: 1030-45.2011.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUCIANO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Gomes Araujo - 

OAB:14654/MT, Ricardo Saldanha Spinelli - OAB:15204

 DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, ACOLHO o 

pleito da defesa e reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal na sua modalidade retroativa, e a consequente EXTINÇÃO 

DA PUNIBILIDADE do acusado Pedro Luciano Camargo, nos termos do art. 

107, inc. IV, 109, inc. V c.c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.Intime-se 

o requerido por meio do seu patrono (DJE).Dou por publicada a presente 

sentença com a entrega dos autos em Cartório. Dispensado o registro, 

conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.Ao arquivo com baixa 

na distribuição. Ciência ao Ministério Público.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71908 Nr: 572-86.2015.811.0053

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESDAA, CBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL AUGUSTO ALVES - 

OAB:23447/O

 Vistos em correição.

Nomeio ao requerido, como curador especial, o advogado Dr. Júlio Cesar 

Moreira Silva Junior, OAB/MT 9.709, o qual deverá ser cientificado desta 

decisão.

 Intime-se o defensor constituído de seu munus, cientificando-a das 

obrigações e restrições constantes da CNGCJ/MT.

Cumpra-se.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 57374 Nr: 1826-73.2014.811.0039

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA DE QUEIROZ 

- OAB:MT 18500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 1826-73-2014.811.0039

CÓDIGO 57374

Vistos.

Em análise acurada dos autos, verifica-se que inexiste juntada de termo 

de audiência de instrução e julgamento, ante sua não realização, haja vista 

a impossibilidade de localização/intimação da curadora provisória a Sra. 

Eloides de Souza.

Ademais, tendo em vista a juntada do novo endereço daquela, conforme 

certidão de ref.35, DETERMINO a intimação da curadora provisória para 

comparecer em Audiência de Instrução e Julgamento que designo para o 

dia 12 de junho de 2018, às 13h00min, devendo a mesma comparecer a 

presente solenidade acompanhada do interditando o Sr. JOSÉ CARLOS 

LOPES.

Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

São José dos Quatro Marcos/MT, 26 de março de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 72012 Nr: 2160-39.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 85838 Nr: 530-74.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON PEREIRA PARDINHO, MARIA DE LOURDES 

ALVES PARDINHO, PEDRO PEREIRA PARDINHO, JOSE AUGUSTO ROSSI, 

JOSÉ CARLOS VALVERDE, ESMERE RAMOS VALVERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68252 Nr: 590-18.2016.811.0039

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEIA MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZIÁRIO BATISTA RIBEIRO, ELIZ HELENA 

GENTILY RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 75868 Nr: 393-29.2017.811.0039

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA - S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARD LEANDRO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.168-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - rito especial do Decreto-Lei n. 

911/69 -, em que a parte requerida não foi citada e o requerente reitera 

pedidos de expedição de ofícios e buscas em sistemas de cadastros 

diversos, em que pese o conteúdo da certidão do OJA no sentido de que 

deixou de citar/intimar porque estaria em viagem para a "zona rural", 

informação dada pela cônjuge do requerido - Ref. 20 - e, portanto, o 

endereço do requerido é o local em que localizado e apreendido o veículo, 

mas ele não se encontrava naquele momento por ausência temporária, 

nada demonstrando que não residia do endereço ou que a ausência era 

definitiva, razão pela qual INDEFIRO os pedidos de expedições ou buscas 

outras e DETERMINO a intimação do requerente para que pague/deposite a 

diligência do(a) OJA, desentranhe o mandado e entre a este para que 

realize a citação/intimação do requerido no endereço, utilizando-se da 

modalidade de citação por hora certa caso caracterizada a hipótese legal - 

NCPC, art. 252 e ss.

Intime.

Cumpra.

Às providências.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 38135 Nr: 426-43.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES E VENCATO LTDA -ME, FÁBIO 

LUIZ VENCATO, ANA PAULA TIMOTEO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105492 Nr: 4356-25.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR SOUZA MELO, WELLINGTON 

SANTIAGO SOLIS DA CRUZ, CAMILO JÚNIOR DE MORAES ARANHA, 

RODINEY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21613, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva decretada em 

desfavor de CAMILO JUNIOR MORAES ARANHA.

Argumenta e defesa, em síntese, que não estão presentes os requisitos 

do art. 312, alegando que a gravidade abstrata do delito não é motivo 

suficiente para a manutenção da segregação cautelar, além de alegar 

subsidiariamente a existência de excesso de prazo, requerente o 

relaxamento da prisão.

Instado a se manifestar o Ministério Público foi desfavorável ao pedido, 

pugnando pela manutenção da custódia cautelar.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento e decido.

Não merece acolhimento o pedido da defesa de revogação da prisão 

preventiva.

A defesa aduz que não estão presentes os requisitos da custódia 

cautelar, visto que tão somente a gravidade abstrata do crime não é capaz 

de justificar a medida, contudo observa-se que o acusado registra 

antecedentes criminais, inclusive um executivo de pena em aberto na 

Comarca de Campo Novo do Parecis (Código 95676).

Insta consignar que a configuração de um único requisito previsto no art. 

312 do CPP autoriza a decretação e manutenção da medida restritiva de 

liberdade.

Observo, portanto, que não houve nenhuma alteração no contexto fático 

desde a decretação da prisão preventiva do acusado, nem a defesa 

trouxe novos elementos que ensejassem a revogação da medida restritiva 

de liberdade.

Desta forma, não havendo alteração do contexto fático nem sendo 

relevante o fato novo apresentado pela defesa, INDEFIRO o pedido de 

revogação da medida cautelar restritiva de liberdade.

No mais, remetam os autos ao Ministério Público para manifestação quanto 

a certidão do Oficial de Justiça de ref. 52.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109235 Nr: 1530-89.2018.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE SILVA TAVARES GAMA, 

MACI RUBISTEN GONÇALVES PEREIRA, JUNIO GONÇALVES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18335/O, Augusto Cezar de Aquino Taques - 

OAB:12026/O, PAULO VITOR REGINATO - OAB:23017/MT, ROMULO 

BEZERRA PEGORARO - OAB:23871/MT

 Vistos etc.Trata-se de pedido de conversão da prisão preventiva 

decretada em desfavor do acusado JUNIO GONÇALVES DE CARVALHO 
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em prisão domiciliar.(...)Assim, pela ausência de fundamentos e 

insuficiência de provas, forçoso reconhecer que o pleito deve ser 

indeferido.Desta forma, por toda a fundamentação lançada, INDEFIRO o 

pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.No mais, 

OFICIE-SE a autoridade policial solicitando informações quanto à conclusão 

do Inquérito Policial.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de praxe.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 99916 Nr: 1611-72.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RIBEIRO PEREIRA, GABRIEL HIGOR 

PEREIRA DA SILVA, MARCOLINO SOARES MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLÁVIO DE 

ANDRADE - OAB:6730

 Vistos etc.

Mesmo devidamente intimado por DJE o advogado constituído pelo 

acusado Bruno Ribero Pereira o prazo decorreu sem manifestação (ref. 

182).

Sendo assim, EXPEÇA-SE carta precatória para intimação pessoal do 

acusado Bruno, a fim de que se manifeste se deseja constituir novo 

advogado ou se não possui condições financeiras para tanto e necessita 

de assistência da Defensoria Pública.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110018 Nr: 2084-24.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio LITIGIOSO proposta pela autora em desfavor 

do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil/2015.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento no 

artigo 98 do CPC/2015.

Ante a expressa manifestação da parte autora pelo não interesse em 

realização da audiência de conciliação, deixo de designá-la.

CITE-SE a parte requerida para que apresente contestação no prazo legal, 

O prazo para contestação será contado nos termos do artigo 231 do CPC. 

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110021 Nr: 2085-09.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNE-SE audiência de CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta do 

conciliador do juízo.Cite-se o Requerido e INTIME-SE a Requerente, 

consignando que o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes na audiência de conciliação “é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa” (art. 334, §2º do 

CPC).Consigne-se ainda na citação do requerido que a não apresentação 

de resposta implica revelia, reputando-se verdadeiras as alegações feitas 

na inicial.PROCESSE-SE em segredo de justiça, por força do contido no 

art. 189, II, do Código de Processo Civil.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público 

Estadual.INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as 

cautelas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110171 Nr: 2175-17.2018.811.0078

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL-S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & MARTINS LTDA ME, GABRIELA 

MARTINS DE OLIVEIRA, REGIS CASSIANO MARTINS, ALINE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:, 

MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/27.109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De acordo com o art. 700 do CPC/2015, a ação monitória pode ser 

proposta por quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia 

executiva, ter direito de exigir de devedor capaz pagamento de quantia em 

dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou 

imóvel ou ainda o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso em comento, verifica-se que a parte requerente pretende obter o 

pagamento de quantia certa em dinheiro, representada cédula de crédito 

bancário nº 159.006.376, devidamente assinada pelos executados.

Desta forma, nos termos do art. 701 do CPC, defiro a expedição de 

MANDADO DE PAGAMENTO no valor de R$ 110.068,73, quantia esta que 

deverá ser adimplida no prazo de 15 dias, acrescida de honorários 

advocatícios de 5% do valor da causa, ficando o requerido isento do 

pagamento de custas judiciais, caso satisfaça o débito no prazo assinado 

(§1°).

Cite-se a parte requerida para que, no mesmo prazo e independentemente 

de prévia garantia do juízo, querendo, oponha embargos à monitória, nos 

próprios autos, advertindo-o que se constituirá de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702, na forma do §2°, do art. 701 do CPC/2015.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110167 Nr: 2173-47.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMILSON GODOY INGLEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LUCIA DE SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 
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prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.CITE-SE a parte 

requerida e INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

constando que, nos termos do artigo 334, § 8º, do CPC/2015, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação/mediação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 

e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado.Ressalto que, as partes devem comparecer acompanhadas 

de seus advogados, conforme preconiza o artigo 334, § 9º do 

CPC/2015.Consigne-se que, não havendo conciliação, saem os requeridos 

intimados para oferecerem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias a 

partir da data da audiência (artigo 335, inciso I do CPC/2015), sob pena de 

incorrer nos efeitos da revelia, previstos no artigo 344 do 

CPC/2015.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de praxe.Às providências.CONRADO MACHADO 

SIMÃOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 70346 Nr: 1853-41.2011.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA, LEILA 

VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ENZO VINHOLI, ANGELA MARIA 

PIERAMI VINHOLI, FELIX UMBERTO SIMONETTI, EDIVIRGES GENI 

SIMONETTI, LUCY MARA MULLER KLEIN IBING, LUIZ CARLOS KLEIN IBING, 

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO- INTERMAT, PEDRO MUFFATO, 

MAIL TEREZINHA BANISKI MUFFATO, PEDRO MUFFATO JUNIOR, CLAUDIA 

REGINA DE ANDRADE MUFFATO, DAVID GUILHERME MUFFATO, JULIANA 

SEGALLA REIS MUFFATO, CELSO ANTONIO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIZ ESPEDITO SERAFINI - 

OAB:5.398-A/MT, marcelo augusto sella - OAB:38404/PR, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

ROBERTO WYPYCH JUNIOR - OAB:9134/PR, THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 Para INTIMAR a parte reqeurente através de seu procurador para No 

prazo legal comparecer a Secretaria da Vara ùnica desta Comarca de 

Sapezal, para retirar Carta Precatória expedida para cumprimento da 

Comarca de Taguaí-SP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38525 Nr: 817-95.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBAMAR PEDOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937 PR, ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - OAB:7962/MT, 

MURILO PIERUCCI DE SOUZA - OAB:11273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12090 A - MT

 Intimação da parte requerida, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37369 Nr: 2187-46.2009.811.0078

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ QUINTINO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS CRISTIANO ZAMAIO - 

OAB:7962/MT, EVERTON JERONIMO - OAB:374764, MURILO PIERUCCI 

DE SOUZA - OAB:11273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37761 Nr: 51-42.2010.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:MT 

5835-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 73428 Nr: 991-02.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES CARNEIRO & CIA LTDA EPP, 

JARDEL VIVEIROS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a certidão retro, remetam-se os autos à União Federal para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25474 Nr: 552-35.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:MT/3.911, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - 

OAB:MT/18930

 Certifico que, nesta data, foi encaminhado carta precatória ao Juízo 

Deprecado da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, via malote digital, 

conforme código de rastreabilidade nº 81120183350565.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 21516 Nr: 883-22.2013.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Rogério Mendes - 

OAB:MT/16.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para 

manifestar acerca do documento de fls. 141, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27251 Nr: 521-78.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Norivaldo Antonio Terruggi, Tereza 

Spacca Terruggi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Giudicissi Cunha 

- OAB:19.757, CARLA REGINA NAKAZONE KIDO - OAB:61447, MARLOS 

LUIZ BERTONI - OAB:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerida, para que 

informe se houve a elaboração de laudo detalhado ou CAR cerca da área 

objeto da demanda, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 3724 Nr: 522-83.2005.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangalli, Jorge 

Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Bertoti Pereira, Mitsuo Kennedy Aida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Agulhão Spindola 

- OAB:MT/6416-B, Marcelo Gustavo Pinheiro Polonio - 

OAB:7186-B/MT, Otilio Ribeiro Neto - OAB:MT/13332

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte Exequente, por seu 

advogado, considerando a certidão de fls.1.508, para que se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito, mormente 

declinando planilha de débito atualizada, no prazo de quinze dias, nos 

termos da decisão de fls. 1506.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 9254 Nr: 119-75.2009.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. J. Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8656

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerida, na 

pessoa de seu advogado para, considerando a petição de fls.1051/1052, 

manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 21146 Nr: 510-88.2013.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egmar Roque da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.76 , via 

malote digital, para a Comarca de Primavera do Leste- MT .Código de 

rastreabilidade: 8112018335371

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 3409 Nr: 286-34.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte exequente, para 

manifestar acerca da petição de fls. 116.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23080 Nr: 942-73.2014.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celina Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do retorno 

dos autos da Segunda Instância, requerendo o que de direito, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 21973 Nr: 108-70.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Tabaporã, Clodoaldo Alves 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Francisco Assis Dias de Freitas - 

OAB:5802/MT

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.201 , via 

malote digital, para a Comarca de Juara- MT .Código de rastreabilidade: 

81120183352445.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25280 Nr: 435-44.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. BERTOLO TRANSPORTES - ME, João Bertolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte EXEQUENTE, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de PENHORA E AVALIAÇÃO. Esclareço que, com 

base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Agroprudente", para emitir a guia no valor de R$ 

450,00. Solicito ainda a emissão de guia de complemento no valor de R$ 

180,00, nos termos da certidão do Oficial de Justiça de fls. 73.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25187 Nr: 377-41.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rone Clei Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.82 , via 

malote digital, para a Comarca de Cuiabá- MT .Código de rastreabilidade: 

81120183351564.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 3611 Nr: 540-07.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudino de Melo & Goes Melo Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:6.903-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A, Silviana 

Milene dos Santos Araújo - OAB:MT/8.805

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do retorno 

dos autos da Segunda Instância, requerendo o que de direito, no prazo 

legal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25701 Nr: 723-89.2016.811.0094

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGF, EGdO, PPdC, GGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT, ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - OAB:MT/12292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerente, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, manifestar acerca da petição 

de fls. 251, no prazo legal.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63169 Nr: 1126-45.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONI ANIZIA SCHAPPO, RENE SCHAPPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itanhangá, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por conseguinte, DEFIRO liminarmente a pretensão, fazendo-o com 

base no poder geral de cautela (art. 301 do CPC), a fim de que seja 

garantido ao paciente todas as diligências necessárias à realização da 

avaliação médica psiquiátrica, no prazo de 24 horas, inclusive no que 

concerne à ordem de bloqueio de valores nas contas do Estado e 

consequente repasse ao nosocômio conveniado ao SUS, onde se 

realizará o procedimento.A fim de dar eficácia ao provimento, fixo multa 

diária em caso de descumprimento da presente decisão, no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), conforme dispõe o artigo 537 do NCPC, e de 

acordo com a jurisprudência da Corte Estadual:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA O PODER PÚBLICO. 

ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES. ART. 2º DA CF. NÃO CONFIGURADA CONTROLE JUDICIAL 

DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. IMPOSIÇÃO DE MULTA 

COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Em se tratando de liminar concedida em ação civil pública 

que visa salvaguardar o direito à saúde, não se aplica o regramento 

contido no artigo 1º, § 3º da Lei n. 8.437/92. 2. O descumprimento dos 

deveres provenientes da constituição afasta a possibilidade de a decisão 

impugnada configurar violação ao princípio da separação dos poderes(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62976 Nr: 1016-46.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, diante do preenchimento dos requisitos preconizados no 

art. 3º, § 12º, do Dec.-Lei nº 911/69, EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO nos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível 

da Comarca de Tupanciretã/RS. Ressalto, que os atos de intimação e 

citação deverão ser praticados na ação de busca e apreensão, uma vez 

que o art. 3º, § 12º, do DL n. 911/69 confere a este juízo autorização 

apenas para realização da apreensão dos bens. DEFIRO os benefícios 

previstos no artigo 212 § 2º do Código de Processo Civil.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 08 de maio 

de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 43545 Nr: 2490-28.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA INES BREITENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT 13604A, Reinaldo Luis Tadeu Rondina 

Mandaliti - OAB:MT0017209A

 Em atenção ao teor da petição a fls. 86, CERTIFICO que os valores de 

alvará de levantamento judicial nº 391708-8, foram devidamente 

creditados na conta corrente informada pelo Requerido Banco Bradesco, 

com resgate em data de 04.04.2018 no valor de R$ 13.284,23 conforme 

extrato anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48772 Nr: 939-42.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Fernando Misiak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109334, Patricia Mariano da Silva - OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias manifestar-se quanto ao laudo 

psicossocial negativo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59095 Nr: 1792-80.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Carneiro dos Santos, Rodrigo dos 

Santos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 
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OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 11.208-B, Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Heber Pereira Bastos - OAB:MT 

13.698

 DIANTE DO EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER 

SAMUEL CARNEIRO DOS SANTOS, brasileiro, convivente, pintor, nascido 

aos 22/04/1997, natural de Dom Eliseu/PA, filho de Maria Odália dos 

Santos Miranda, residente e domiciliado na Rua dos Pinhais, nº 243, Bairro 

São Cristovão, Tapurah/MT, de todos os crimes pelo qual foi denunciado, 

nos termos do artigo 386, IV, do Código de Processo Penal, ABSOLVER o 

acusado RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA, vulgo “Macaco”, brasileiro, 

convivente, servente de pedreiro, nascido aos 06/03/1999, natural de 

Peixoto de Azevedo/MT, filho de Antônio Barbosa dos Santos e Ilda dos 

Santos Silva, residente na Avenida Bahia, nº 629, Bairro São Cristovão, 

Tapurah/MT, pela prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 

8.069/90, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, e, ainda, CONDENAR 

RODRIGO DOS SANTOS BARBOSA, vulgo “Macaco”, brasileiro, 

convivente, servente de pedreiro, nascido aos 06/03/1999, natural de 

Peixoto de Azevedo/MT, filho de Antônio Barbosa dos Santos e Ilda dos 

Santos Silva, residente na Avenida Bahia, nº 629, Bairro São Cristovão, 

Tapurah/MT, pela prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código 

Penal.Passo a aplicar as penas cabíveis de acordo com os critérios 

normativos do artigo 59, do CP. A culpabilidade foi comprovada, sendo a 

conduta do réu reprovável, vez que agiu em concurso de pessoas, 

agredindo a vítima de maneira covarde, demonstrando irrazoabilidade e 

maior desvalor no comportamento do agente. Os antecedentes são 

maculados, conforme certidão de antecedentes criminais (fls. 96). A 

conduta social do réu não pode ser auferida. A personalidade do acusado 

é a do homem médio. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62264 Nr: 594-71.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Fernando Lima da Cruz, Franciel Feitosa 

da Silva, TIAGO TELLES, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS, SAMARA DA 

SIQUEIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suélen Doroti Denicolo - 

OAB:OAB-MT18.589

 (...) Vale ressaltar o argumento levantado pela representante ministerial 

(f.265-267), especificamente quanto a situação de risco a que a 

requerente expõe o próprio filho, na medida em que, supostamente estaria 

oferecendo suporte/guarida aos autores de crimes, integrantes de facção 

criminosa de notória periculosidade, coloca em risco a segurança e bem 

estar do menor.Nesse passo, percebe-se que a manutenção da increpada 

em regime domiciliar, com a guarda fática do infante, em nada seria mais 

favorável ao menor, na realidade o manteria em ambiente inapropriado e 

de risco, visto que a sua genitora, ao que tudo aponta, faz parte de uma 

teia criminosa.Desse modo, rejeito os pedidos de revogação da ordem 

prisional preventiva e de conversão da prisão cautelar em domiciliar, nos 

termos do que exposto alhures.Cientifique-se o Ministério 

Público.Intime-se.Cumpra-se integralmente a decisão judicial pretérita 

(f.253).Às providências necessárias.Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 

10 de maio de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em 

substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 24849 Nr: 1125-41.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PETROLLI GUZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR FOGAÇA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 5.671-A

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento de acordo entre o Ministério Público e a 

promovida Maria Perolli Guzatti.

Analisando os autos, verifico que a requerida cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 924, CPC.

 Decido.

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Determino a expedição de alvará judicial para liberação dos valores em 

favor da requerida, devendo ser transferido para a conta bancária a ser 

informada nos autos.

 Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 45203 Nr: 1182-20.2014.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI PEREIRA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da petição retro e o caráter itinerante do ato 

deprecado, impulsiono os autos para remessa ao Juízo de Tangara da 

Serra/MT para integral cumprimento e posterior devolução a origem.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010144-32.2010.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR ASCARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BIRCK OAB - MT0010093A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS JN LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT0003759A (ADVOGADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 8010144-32.2010.8.11.0108 EXEQUENTE: ALAIR 

ASCARI EXECUTADO: DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS JN LTDA 

- ME Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por 

seu procurador, Advogado: CLAUDIO BIRCK OAB: MT0010093A, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto a penhora de 

dinheiro realizada nos presentes autos, requerendo o que entender de 

direito. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63721 Nr: 410-87.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ANDRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Novo 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 
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subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.

Sendo assim, considerando que o autor informou ser pobre no sentido 

jurídico do termo, não podendo arcar com o ônus processual sem prejuízo 

de sua subsistência (fl. 13), defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98, do NCPC.

Designo audiência de conciliação ou de mediação para o dia 26 de junho 

de 2018, às 14:00 horas.

Cite-se a parte ré, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pela parte ré na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatória à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63681 Nr: 396-06.2018.811.0085

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR POMIECINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA 

CANARANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:OAB/MT 6.097- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 396-06.2018.811.0085 (Código 63681)

Requerente: Valdecir Pomiecinski

Requerido: Cooperativa Agropecuária Mista Canarana LTDA

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

No mais, perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não há aportado aos autos 

os documentos pessoais da parte autora Valdecir Pomiecinski, bem como 

não há documento equivalente à comprovação da residência da parte 

demandante.

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34324 Nr: 574-38.2007.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Dawison Joreu da Silva - OAB:23407-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51682 Nr: 373-36.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT, Dawison Joreu da Silva - OAB:23407-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que os presentes autos 

encontram-se fora do cartório com prazo superior a 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 431 da CNGC/TJMT e artigo 234, § 1º do CPC, passo a 

intimar o (a) Ilustre Advogado (a) para que proceda a devolução dos 

mesmos na secretaria do Fórum desta Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60701 Nr: 285-56.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA TEREZINHA VESZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Autos n° 285-56.2017.811.0085 (Código 60701)

Embargante: Estado de Mato Grosso

Embargado: Marisa Terezinha Vesz

Vistos.

RECEBO os embargos, eis que presentes os requisitos.

Nos termos do art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte embargada, na 

pessoa de seu advogado, para impugnar os embargos no prazo de 15 

(quinze dias), sob pena de, não o fazendo, serem considerados 

verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE a embargante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61164 Nr: 522-90.2017.811.0085
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 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDESON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR PELISSARI, DULCE DE TAL, MUNICIPIO 

DE TERRA NOVA DO NORTE - MT, VALTER KUHN, THAMARA ALVES 

REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 522-90.2017.811.0085 (Código 61164)

Requerente: Gildeson Silva

Requerido: Leonir Pelissari e outros.

Vistos.

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos legais.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

Cite(m)-se o(s) réu(s) por correio e os demais, se houver, por edital, 

fixando o prazo comum de 15 (quinze) dias para contestar, sob pena de 

serem havidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, 

exegese dos arts. 576 e 577 do Código de Processo Civil c/c art. 344 do 

mesmo Códex.

Decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação dos requeridos, 

certifique-se e façam-me conclusos para cumprimento do art. 578 do CPC.

 Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63761 Nr: 426-41.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 426-41.2018.811.0085 (Código 63761)

Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo autor, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita. No entanto, 

considerando que a presente execução tem a finalidade de receber os 

honorários pelos serviços prestados como defensor nomeado 

dativamente, excepcionalmente, DEFIRO o recolhimento das custas 

processuais ao final do processo.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63442 Nr: 290-44.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 290-44.2018.811.0085 (Código 63442)

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-grossense

Executado: Francisco da Silva

Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63785 Nr: 439-40.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO GUSTAVO DURKS, OTMAR IVO 

DURKS, DORIS DURKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DA SILVA PRUDÊNCIO 

- OAB:OAB-SC 19.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 439-40.2018.811.0085 (Código 63785)

Exequente: Compo Expert Brasil Fertilizantes LTDA

Executados: Elisandro Gustavo Durks e outros.

Vistos.

RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Considerando-se tratar-se de obrigação para a entrega de coisa incerta, 

determinada pelo gênero e pela quantidade, cuja escolha cumpre ao 

exequente, CITEM-SE os executados para entregar o bem individualizado 

na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, se outro prazo não lhe foi 

determinado em lei ou em contrato, consignando no bojo do mandado de 

citação ordem para imissão na posse ou busca e apreensão, conforme se 

tratar de bem imóvel ou móvel, respectivamente, cujo cumprimento se dará 

de imediato se o executado não satisfizer a obrigação no prazo 

assinalado.

Feita a entrega, imissão na posse ou busca e apreensão do bem objeto da 

obrigação, intime-se o executado para, querendo, impugnar a 

individualização feita pelo exequente, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62123 Nr: 1082-32.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 Processo nº: 1082-32.2017.811.0085 (Código 62123)
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Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: João Paulo de Souza

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação 

às fls. 67/68.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 20/06/2018 às 16h50min, DETERMINANDO a intimação da 

defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial para 

comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, 

fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o artigo 1.362, 

parágrafo único, seção 3, capítulo VII da CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35249 Nr: 448-51.2008.811.0085

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, 

CASSIO GARZEDIN RAYDAN JUNIOR, MARCUS VINICIUS MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO H. MARCHEZAN 

AUZANI - OAB:OAB/MT 6.624

 Certifico e dou fé que passo a intimar a parte requerida da sentença 

acostada às fls. 41, a seguir transcrita: "SENTENÇA. Vistos em correição. 

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a qual 

postula a extinção do feito, com base no art. 924, III do NCPC. Diante do 

pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito representando pela 

CDA que instruiu a presente ação, e, consequentemente, JULGO EXTINTO 

o processo nos termos do art. 924, III, do NCPC. Custas processuais a 

cargo da parte executada. Determino as providencias necessárias no 

sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições 

oriundas desta ação. Homologo a desistência do prazo recursal, quando 

expressamente manifestada. Certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60843 Nr: 356-58.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMINADOS DE MADEIRAS GABIATTI LTDA, EVANDRO 

JOSÉ GABIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, DECLINO a competência para processar o presente feito ao 

juízo da 1º Vara Federal da Subseção Judiciária de 

Sinop/MT.PROCEDAM-SE as baixas de estilo, remetendo os presentes 

autos ao aludido juízo, grafando-lhe nossas melhores 

homenagens.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte/MT, 07 

de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52984 Nr: 185-09.2014.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENICOLÓ E BEUTLER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENUIR DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) nos termos do art. 334 e 455 do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO, designada nos presentes autos para o dia 

29/05/2018 com início às 14:40 horas, consignando ainda que a intimação 

da parte autora e requerida será realizada na pessoa do seu advogado 

(Art. 334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no caso de 

audiência de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62207 Nr: 1139-50.2017.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 290-44.2018.811.0085 (Código 63442)

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-grossense

Executado: Francisco da Silva

Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 3 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50818 Nr: 740-94.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SCHWIRCH
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Vistos.

 Considerando o Ofício nº 200/2018/PJ, em que informa que o Promotor de 

Justiça não estará na Comarca no dia 09/05/2018, designo nova data para 

a audiência, sendo o dia 06/06/2018, às 15:20 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63505 Nr: 315-57.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - 

OAB:OAB/MT 20868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 315-57.2018.811.0085 (Código 63505)

Vistos.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado pelo autor, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita. No entanto, 

considerando que a presente execução tem a finalidade de receber os 

honorários pelos serviços prestados como defensor nomeado 

dativamente, excepcionalmente, DEFIRO o recolhimento das custas 

processuais ao final do processo.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38899 Nr: 8-50.2011.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELBER MOREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT-8506-A, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670-MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem manifestação do perito 

(designar dia e hora para perícia), que intimo o autor para manifestar o que 

de direito.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63631 Nr: 375-30.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO REINALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução de Título Extrajudicial n° 375-30.2018.811.0085 (Código 63631)

 Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, a parte executada.

A penhora recairá sobre eventuais bens indicados pelo exequente, salvo 

se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55062 Nr: 222-02.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA 

CANARANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Cooperativa Agropecuária Mista Canarana Ltda, 

CNPJ: 03341583000102, brasileiro(a), Endereço: Av. Norberto Schwantes, 

S/nº, Bairro: Centro, Cidade: Terra Nova do Norte-MT

Resumo da Incial:Trata-se de Ação de Manutenção de Posse formulado 

por José Ariel da Silva em face de Cooperativa Agropecuária Mista 

Canarana LTDA, ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a parte 

requerente, em síntese, que o requerido estaria vendendo para terceiros o 

imóvel, objeto do litígio, a qual o requerente é possuidor, alega que mantém 

o imóvel, localizado ao lado da sua morada, em perfeitas condições de uso 

desde março de 2005. Revela, outrossim, que diante os rumores, teme a 

perda da posse.

Decisão/Despacho:FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido 

liminar. Cite-se o requerido para responder a ação no prazo legal. 

Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se.

Nome e cargo do digitador:Gizela Terezinha Garcia Soares da Silva, 

Técnica Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51818 Nr: 508-48.2013.811.0085

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ALEXANDRE FELIPE 

VIANA MUNDURUCA-DEFENSOR PÚBLICO - OAB:16664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 1140 de 1154



Nome do(a,s) Intimando(a,s):Joao Nunes da Silva Filiação: , brasileiro(a),

Nome e cargo do digitador:Gizela Terezinha Garcia Soares da Silva, 

Tecnica Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Posto isso, com fulcro no § 2º do art. 1.580 do Código Civil e 

principalmente no § 6º do art. 226 da Constituição Federal, na forma do art. 

487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido da inicial para 

DECRETAR o divórcio das partes, DECLARANDO cessados os deveres de 

coabitação, fidelidade recíproca e o regime matrimonial de bens, 

DISSOLVENDO-SE, assim, o casamento, bem como DETERMINO que a 

requerente volte a grafar seu nome como de SOLTEIRA, a saber: Maria 

Nita Rossi. Condeno as partes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, porém suspendo a sua exigibilidade nos termos da Lei. 

Transitada em julgado a sentença, EXPEÇAM-SE o competente mandado 

de averbação, OFICIANDO-SE o Serviço Notarial competente, 

ARQUIVANDO-SE, por conseguinte, o vertente feito. P.R.I.C. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62643 Nr: 1466-92.2017.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONI MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/ MT, QUEBIO DA SILVA ALVES - OAB:23.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 396-06.2018.811.0085 (Código 63681)

Requerente: Valdecir Pomiecinski

Requerido: Cooperativa Agropecuária Mista Canarana LTDA

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

No mais, perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não há aportado aos autos 

os documentos pessoais da parte autora Valdecir Pomiecinski, bem como 

não há documento equivalente à comprovação da residência da parte 

demandante.

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63411 Nr: 275-75.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO 

perito o Dr. André Luiz de Souza, para a realização da perícia, que pode 

ser encontrado no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, que 

servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 300,00 (trezentos reais). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63842 Nr: 468-90.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 468-90.2018.811.0085 (Código 63842)

Requerente: Maria Madalena Rodrigues da Silva

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial, visto que não há aportado aos autos o documento 

equivalente à comprovação da residência da parte autora Maria Madalena 

Rodrigues da Silva.

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do NCPC.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59291 Nr: 1024-63.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Processo nº: 1024-63.2016.811.0085 (Código 59291)

Requerente: Leandro Ferreira da Silva

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que a contestação aportada às fls. 

33/43 encontra-se apócrifa, tendo em vista que consta somente a 

assinatura do douto advogado José Francisco Pascoalão, ao passo que 

somente fora-lhe substabelecido os autos com reserva de poderes, 

especialmente no tocante à realização da audiência de fl. 31.

 Sendo assim, DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que 

INTIME-SE o douto causídico da parte requerida para sanar o erro, sob 

pena de ser declarado revel.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, devidamente 

certificado, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do feito ou 

julgamento antecipado.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54853 Nr: 95-64.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LUIZA CANDIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 95-64.2015.811.0085 (Código 54853)

Requerente: Francisca Luiza Candida

 Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

I - Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa do 

seu representante judicial, para que apresente impugnação no prazo de 

30 (trinta) dias como incidente a estes próprios autos.

II - Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no art. 

100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento 

no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente (art. 535, § 3o ,NCPC).

III – Se apresentada impugnação, nos termos do art. 535, NCPC, 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade, fazendo-me os autos CONCLUSOS.

IV - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63571 Nr: 346-77.2018.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES CARLOS VORPAGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 18658

 Processo nº: 346-77.2018.811.0085 (Código 63571)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Denunciado: Diones Carlos Vorpagel

Vistos.

Em que pese o pedido de fls. 45/49, antes de analisá-lo, DETERMINO a 

intimação do douto causídico do acusado para que regularize a 

representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista 

que não consta nos autos a respectiva procuração.

Após, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público Estadual para 

manifestação.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63466 Nr: 296-51.2018.811.0085

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 296-51.2018.811.0085 (Código 63466)

Requerente: Dulcilene Ferreira da Silva

Requerido: Eduardo Pereira da Silva

Vistos.

Trata-se “Ação de Conversão de Separação Judicial em Divórcio”, 

proposta por Dulcilene Ferreira da Silva, em face de Eduardo Pereira da 

Silva, ambos devidamente qualificados nos autos.

Junto a inicial de fls. 04/08, vieram os documentos de fls. 09/19.

 É o Relatório. Decido.

RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, podendo 

ser revogado a qualquer tempo.

ABRA-SE vista ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63778 Nr: 435-03.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI PEDRO POMPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO 

perito o Dr. André Luiz de Souza, para a realização da perícia, que pode 

ser encontrado no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, que 

servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados.ENCAMINHEM-SE os 

quesitos.Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos.Após a realização 

da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF. OFICIE-SE à APS de Peixoto de Azevedo-MT para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. CITE-SE a Autarquia demandada para, no 

prazo legal, responder aos termos da inicial, oportunidade em que 

manifestará sobre o laudo médico.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Terra Nova do 

Norte/MT, 08 de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62305 Nr: 1188-91.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:OAB/MT 19.960-O, FREDERICO STECCA 

CIONI - OAB:15.848-A MT, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a 

presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. CITE-SE para 
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apresentar resposta no prazo legal, com as advertências de 

praxe.OFICIE-SE à APS de Peixoto de Azevedo/MT para que, no prazo de 

15(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63779 Nr: 436-85.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO 

perito o Dr. André Luiz de Souza, para a realização da perícia, que pode 

ser encontrado no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, que 

servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados.ENCAMINHEM-SE os 

quesitos.Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos.Após a realização 

da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF. OFICIE-SE à APS de Peixoto de Azevedo-MT para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. CITE-SE a Autarquia demandada para, no 

prazo legal, responder aos termos da inicial, oportunidade em que 

manifestará sobre o laudo médico.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Terra Nova do 

Norte/MT, 08 de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63410 Nr: 274-90.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO EVANGELISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. NOMEIO 

perito o Dr. André Luiz de Souza, para a realização da perícia, que pode 

ser encontrado no Hospital Municipal de Terra Nova do Norte/MT, que 

servirá independentemente de compromisso, razão por que FIXO os 

honorários em R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a perícia 

deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE a parte 

acerca da perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal é 

dispensável), se ainda não indicados.ENCAMINHEM-SE os 

quesitos.Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos.Após a realização 

da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF. OFICIE-SE à APS de Peixoto de Azevedo-MT para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. CITE-SE a Autarquia demandada para, no 

prazo legal, responder aos termos da inicial, oportunidade em que 

manifestará sobre o laudo médico.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Terra Nova do 

Norte/MT, 08 de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59291 Nr: 1024-63.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911, RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI - 

OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 Certifico e dou fé, nos moldes determinados às fls. 82, que passo a 

INTIMAR o Douto Advogado da parte REQUERIDA para que no prazo de 15 

(quinze)dias sane o erro existente na Contestação (apócrifa).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63790 Nr: 443-77.2018.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIR LUIZ BALESTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando o contingente probatório produzido no processo, é possível 

divisar que as partes litigantes celebraram contrato de financiamento, 

garantido com cláusula de alienação fiduciária de bem e que o requerido, 

devidamente notificado para fins de satisfazer a obrigação, deixou de 

efetivar a liquidação da dívida.Portanto, diante desta perspectiva, como 

forma de promover a preservação de direitos, e demonstrada a 

plausibilidade do direito (‘fumus boni iuris’), que se configura com a 

comprovação da existência do contrato de mútuo e do inadimplemento 

contratual e, também, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo (‘periculum in mora’), considero que a concessão do pedido de 

tutela de urgência é medida que se impõe.Em face do exposto, por 

entender suficientemente demonstrados os requisitos do artigo 3º do 

Decreto-lei n. 911/69, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63782 Nr: 438-55.2018.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORÁCIO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para o fim 

de DETERMINAR a busca e apreensão do veículo marca/modelo 

HYUNDAI/HB20S C. PLUS 1.6 MT, ano/modelo 2016/2017, chassi 

9BHBG41DAHP689812, cor branca, placa QCA4208, renavam 

1104941136.NOMEIO, para o efeito de exercer o ‘múnus’ de depositário 

judicial do bem, o representante legal da instituição financeira requerente. 

Lavre-se o termo de compromisso de depositário judicial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão.Proceda-se à citação do réu para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira a purgação da mora, realizando o 

pagamento integral da dívida, e, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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contabilizados da execução da medida liminar, apresente contestação [art. 

3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º do Decreto-lei n.º 911/1969]. A ausência de 

contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de Processo 

Civil].Intimem-se.Terra Nova do Norte, 07 de maio de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58922 Nr: 869-60.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEALCINDO BRIZOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por Lealcindo 

Brizolla e EXTINGO a ação com julgamento do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.CONDENO o requerente ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º do Novo Código de Processo Civil, CONDENO a 

parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, porém, 

suspendo a sua exigibilidade, nos termos da Lei. Após o trânsito em 

julgado e observadas as formalidades legais, AO ARQUIVO com as baixas 

e anotações de estilo.P.R.I.C.Às providências.Terra Nova do Norte/MT, 07 

de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39536 Nr: 610-41.2011.811.0085

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA COSTA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE-MATO-GROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:12.272 OAB/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, 

ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427

 Processo nº: 610-41.2011.811.0085 (Código 39536)

Requerente: Helena Costa de Araujo

Requerido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte-Matogrossense

Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a manifestação da parte requerida 

às fls. 128/129 merece acolhida. Explica-se.

 Devidamente intimada da r. sentença às fls. 98/101 a parte requerida 

interpôs os embargos declaratórios às fls. 102/112 pugnando pela análise 

do juízo no tocante à contradição, consistente na exibição dos 

documentos, da multa cominatória em ação de exibição de documentos e 

da condenação de honorários advocatícios.

 Este juízo proferiu a decisão de fls. 115/115-v acolhendo os embargos de 

declaração opostos pelo requerido, não havendo que se falar em 

condenação em custas processuais, nem tão pouco em honorários 

sucumbenciais.

 Sendo assim, DETERMINO para que oficie-se ao DCA/TJMT para que 

abstenha-se de efetuar a aludida cobrança, conforme certidão de débito 

para taxa judiciária às fls. 122/123.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63412 Nr: 276-60.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA GASPAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO 

ajuizada por CELIA GASPAR DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCUAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§3º do artigo 109 da Constituição Federal.

 Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente exordial.

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.

Sendo assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira à fl. 16, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, do NCPC.

Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63445 Nr: 291-29.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto.In 

casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda.[...]Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora.Tendo 

em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Assim, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025411/5/2018 Página 1144 de 1154



 Cod. Proc.: 63407 Nr: 271-38.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a petição inicial encontra-se apócrifa, intime-se o(a) 

advogado(a) subscritor(a) para, no prazo de 15 dias, assinar referidas 

laudas.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59834 Nr: 1278-36.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR CHAVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT, VALDEMAR SOUZA SANTOS - OAB:22516/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 455 do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada nos presentes 

autos para o dia 22/05/2018 com início às 14:50 horas, consignando ainda 

que a intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu 

advogado (Art. 334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no 

caso de audiência de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58816 Nr: 832-33.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE MARIA VOLZ DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT Nº 7.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 455 do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada nos presentes 

autos para o dia 22/05/2018 com início às 15:50 horas, consignando ainda 

que a intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu 

advogado (Art. 334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no 

caso de audiência de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 56990 Nr: 1270-93.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO VENANCIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 455 do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada nos presentes 

autos para o dia 22/05/2018 com início às 15:10 horas, consignando ainda 

que a intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu 

advogado (Art. 334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no 

caso de audiência de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60968 Nr: 413-76.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAURA TERESINHA RODRIGUES DA SILVA GROFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 455 do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada nos presentes 

autos para o dia 22/05/2018 com início às 14:20 horas, consignando ainda 

que a intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu 

advogado (Art. 334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no 

caso de audiência de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63616 Nr: 369-23.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VANUSA GUERRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto.In 

casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda.[...]. Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora.Tendo 

em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Assim, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63405 Nr: 269-68.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEI CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto.In 

casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda.[...] Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora.Tendo 

em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Assim, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63477 Nr: 303-43.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA TAIS BRITO DA COSTA, MARIA FATIMA DE 

BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.[...] Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente 

exordial.Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.Sendo 

assim, considerando que a parte autora declarou hipossuficiência 

financeira à fl. 16, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98, do NCPC.Quanto ao documento de fl. 15, registro 

que a procuração subscrita pela requerente não alfabetizada é um vício 

de representação processual sanável, o qual será suprido, 

oportunamente, por ratificação em audiência (artigo 16 da Lei n.º 

1.060/50).Indefiro, nesta fase inicial, a antecipação dos efeitos da tutela, 

sem prejuízo de nova análise após a perícia judicial e estudo social, tendo 

em vista que para o deferimento da prestação disciplinada pela Lei n. 

8.742/93 à pessoa portadora de deficiência é indispensável a aferição da 

condição de incapacidade da parte autora mediante a realização de perícia 

médica que ateste tal condição. [...]Nomeio como perito do juízo o Dr. 

André Luiz de Souza, que deverá servir satisfatoriamente o encargo, 

respondendo integralmente os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, de maneira que ajude elucidar a demanda.[...]. Agendada data, 

hora e local, intimem-se as partes.Tendo em vista o teor do Ofício-Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Após, com o encaminhamento dos autos, CITE-SE a 

parte requerida para responder a ação, no prazo legal (CPC, art. 183), 

advertindo-a que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial. [...].

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60875 Nr: 369-57.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELIA LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a(s) 

parte(s) autora(s) nos termos do art. 455 do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, designada nos presentes 

autos para o dia 22/05/2018 com início às 15:30 horas, consignando ainda 

que a intimação da parte autora será realizada na pessoa do seu 

advogado (Art. 334, § 3º do CPC), bem como das suas testemunhas no 

caso de audiência de instrução e julgamento (artigo Art. 455 do CPC) , 

dispensando-se a intimação do juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63406 Nr: 270-53.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA DA SILVA STOLPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto.In 

casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda.[...] Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora.Tendo 

em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Assim, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63609 Nr: 366-68.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERREIRA TERRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto.In 

casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 
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celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda.[...]Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora.Tendo 

em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Assim, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63617 Nr: 370-08.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEÉ RIBAMAR DE SOUSA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto.In 

casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda.[...]Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora.Tendo 

em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Assim, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63482 Nr: 307-80.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON NOLETO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto.In 

casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda.[...]. Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora.Tendo 

em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Assim, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63552 Nr: 337-18.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI SIMÃO GAITKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto.In 

casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda.[...]. Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora.Tendo 

em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Assim, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63608 Nr: 365-83.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto.In 

casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 
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celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda.[...] Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora.Tendo 

em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Assim, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63448 Nr: 292-14.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADROIL PAIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada, destacando, entrementes, 

que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito poderá ser revisto.In 

casu, pelo Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já 

encaminhou os quesitos para serem respondidos pelo “expert”.Nomeio 

como perito do juízo o Dr. André Luiz de Souza, que deverá servir 

satisfatoriamente o encargo, respondendo integralmente os quesitos 

apresentados pelo juízo e pelas partes, de maneira que ajude elucidar a 

demanda.[...] Agendada data, hora e local, intime-se a parte autora.Tendo 

em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação/mediação. Assim, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE O RÉU, para que responda a 

presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se 

quiser. No mesmo ato, INTIME-SE a parte requerida para se manifestar 

acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo pericial.Em seguida, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e teses levantadas 

na contestação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63829 Nr: 461-98.2018.811.0085

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANI JONAS ORBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO LAZZAROTTO - 

OAB:24.841/ OAB-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 47 dos autos, DETERMINO que o veículo 

permaneça no pátio da Delegacia de Polícia Civil de Terra Nova do 

Norte/MT até a decisão definitiva a ser tomada pelo juízo cível 

(deprecante), bem como realização da perícia a ser realizada no processo 

penal e demais atos de interesse da administração criminal.

 Translade-se cópia desta decisão e certidão no Inquérito respectivo.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57056 Nr: 1297-76.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, LNCDS, ELDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital: 30 dias

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte devedora acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03(três) dias, contados 

da data da expiração do prazo deste edital, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias em atraso, no valor de R$ 1.394,76, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão.

 Citando: Jose Leandro dos Santos, Cpf: 00652556159, Rg: 1840325-5 

SSP MT Filiação: Honerito Pereira dos Santos e Marizete Dejanira dos 

Santos, data de nascimento: 08/08/1983, brasileiro(a), natural de 

Colider-MT, casado(a), motorista, Endereço: Rua Rio de Janeiro, 242- 

Podendo Ser Enc. No Seu Local de Trab. Mac Construtora, Bairro: Vista 

Alegre, Cidade: Terra Nova do Norte-MT

Valor a ser pago:1.394,76

Nome e Cargo do digitador:Gizela Terezinha Garcia Soares da Silva

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 14726 Nr: 209-23.2003.811.0085

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIORAVANTE RODRIGUES DE JESUS, PEDRO TEIXEIRA 

DA SILVA, ATILIO LUIZ LONGO, APARECIDO BATISTA ROCHA, DAVI DA 

FONSECA ( Espólio José Pedro da Fonseca), ORACI DE OLIVEIRA 

FONSECA ( Espólio José Pedro da Fonseca), ANTONIO GILBERTO DA 

FONSECA ( Espólio José Pedro da Fonseca), LOIVANI DA FONSECA ( 

Espólio José Pedro da Fonseca), MARGARETE SAUER ( Espólio José 

Pedro da Fonseca), PEDRO DE OLIVEIRA FONSECA ( Espólio José Pedro 

da Fonseca)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FIRMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER VICENTE LEON - 

OAB:4.146-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GALADINOVIC ALVIM 

- OAB:OAB/MT 14.371, EDER JOSE DE AZEVEDO - OAB:9.982/B, JOSE 

ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285, JULIANO GALADINOVIC ALVIM - 

OAB:OAB/MT Nº17.010, THAIZZE DE OLIVEIRA LANGARO - 

OAB:OAB/MT Nº 14756, Vilma Lima Galadinovic Alvim - 

OAB:3526-B/MT

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que a parte autora 

foi devidamente intimada da decisão de fls. 285, através do DJE 9260, 

publicado em 21/03/2014, e conforme certificado às fl. 315, em 

08/07/2014, deixou transcorrer in albis o prazo para depositar e ou 

manifestar-se acerca dos honorários periciais fixados.

Certifico, ainda que, passo a intimar a parte requerida para manifestar-se, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 52007 Nr: 693-86.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDILETA DOS SANTOS, WILSON ALVES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que devidamente 

intimado às fls. 45, via DJE n° 10183, publicado dia 23/01/2018, a parte 

autora deixou transcorrer in albis o prazo para juntar aos autos os 

documentos solicitados.
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Certifico ainda, que, traslado para estes autos Cópia da manifestação da 

parte autora, acostada às fls.104 dos autos 2562-02.2004.811.0085 - 

Cód. 30585, que informa a implantação do benefício e a litisdependência 

com os presentes autos de cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57200 Nr: 1371-33.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO CINE, GILMAR SCHIMELING, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT, FRANCISCO ENDLER, 

JOSE APARECIDO GONÇALVES DE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WURZIUS - 

OAB:14006, GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:18.914 - MT, HECTOR 

LUIZ RAMOS MARKS - OAB:OAB/MT 20868/O

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que as partes 

requeridas foram devidamente citadas, que assim descrevo: Gilmar 

Schimeling, José Aparecido Gonçalves Alves e Prefeitura Municipal de 

Nova Guarita/MT, através de mandado juntado às fls. 58-59 no dia 

02/08/2017 e Celso Cine, através de carta AR juntada às fl. 86 em 

14/09/2017.

 Certifico ainda, que Celso Cine apresentou em 12/07/2017 

CONTESTAÇÃO acostada às fls. 60-65, bem como a Prefeitura Municipal 

de Nova Guarita/MT apresentou em 10/08/2017 CONTESTAÇÃO acostada 

às fls. 66-85, ambas TEMPESTIVAS .

Por fim Certifico ainda, que os requeridos Gilmar Schimeling e José 

Aparecido Gonçalves Alves, deixaram transcorrer in albis o prazo para 

contestar a presente ação.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61642 Nr: 828-83.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Libre Admissao de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscilei Ramos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimá-lo de todo conteúdo do 

Despacho/Decisão abaixo, em conformidade à ordem de serviço nº 

01/2008 deste juízo.

DESPACHO

Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Foram informados os endereços disponíveis nos cadastros bancários.

 Em virtude do resultado:

Intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53852 Nr: 563-86.2014.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Marques Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz - 

OAB:MT-10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimá-lo de todo conteúdo do 

Despacho/Decisão proferido em 08/05/2018, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 28089 Nr: 770-61.2009.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar de Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maycon da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, 

ciência do Despacho (08/05/18), em conformidade à ordem de serviço nº 

01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 61642 Nr: 828-83.2017.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Libre Admissao de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juscilei Ramos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Foram informados os endereços disponíveis nos cadastros bancários.

 Em virtude do resultado:

Intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60131 Nr: 78-81.2017.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSSdO, HCOdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas ao Advogado nomeado 

para: i) assumir o compromisso ou aponte desinteresse no mesmo e

ii) apresentar manifestação no prazo legal, em conformidade à ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

Celular da Representante da Requerente: (65) 99260-1250 - Julicris

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53852 Nr: 563-86.2014.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinaldo Marques Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Roberto Braz - 

OAB:MT-10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Não foi bloqueada qualquer quantia e/ou foi bloqueada quantia 

relativamente irrisória, quando comparada com o valor da execução, e/ou 

que seria totalmente absorvida pelo pagamento das custas da execução, 
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razão pela qual foi determinado seu desbloqueio, com fundamento no art. 

836 do CPC.

 INFOJUD

As informações disponibilizadas pela Receita Federal foram arquivadas 

nesta Secretaria, em pasta própria, onde permanecerão por seis meses 

até serem destruídas, sem necessidade de certificação nos autos.

 RENAJUD

Não há veículo registrado em nome da parte executada.

 Em virtude do resultado:

Intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31791 Nr: 1091-28.2011.811.0077

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clézio Aparecido Freires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Após consulta aos sistemas informatizados:

 BACENJUD

Foi bloqueada quantia relativamente irrisória, quando comparada com o 

valor da execução, e/ou que seria totalmente absorvida pelo pagamento 

das custas da execução, razão pela qual foi determinado seu 

desbloqueio, com fundamento no art. 836 do CPC.

 INFOJUD

As informações disponibilizadas pela Receita Federal foram arquivadas 

nesta Secretaria, em pasta própria, onde permanecerão por seis meses 

até serem destruídas, sem necessidade de certificação nos autos.

 RENAJUD

Foi constatada a existência de veículo registrado em nome da parte 

executada, e foi lançada restrição para circulação, com fundamento no 

art. 139, IV, do Código de Processo Civil, de forma a assegurar o 

cumprimento da ordem judicial. Todavia, sobre ele recai o gravame da 

alienação fiduciária, razão pela qual indefiro o pedido de penhora do 

automóvel, tendo em vista que a propriedade do veículo é do agente 

financeiro, ressaltando a possibilidade de que a constrição recaia sobre 

os direitos do(a) executado(a) no respectivo contrato, mediante 

requerimento do(a) credor(a).

 Em virtude do resultado:

Intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25457 Nr: 820-58.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clézio Aparecido Freires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Márcia Franzon de 

Azevedo - OAB:3581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo de 5 dias, manifestar acerca do prosseguimento da execução, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25457 Nr: 820-58.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clézio Aparecido Freires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Márcia Franzon de 

Azevedo - OAB:3581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte autora para, no 

prazo de 5 dias, manifestar acerca do prosseguimento da execução, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64226 Nr: 438-79.2018.811.0077

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Tarcila de Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Aparecida de Oliveira Leite - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial, o que faço para 

DECLARAR a dependência econômica de Ana Tarcila de Oliveira Leite, 

para com sua filha Ana Aparecida de Oliveira Leite, quando em vida, 

julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC.Arbitro honorários advocatícios em favor da Advogada 

Regiane da Silva Vieira, OAB/MT nº 22517/O, no valor de 4 (quatro) URH’s, 

conforme item 1 da tabela atualizada de honorários da OAB/MT.Defiro à 

autora os benefícios da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se, observadas as formalidades legais.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60130 Nr: 77-96.2017.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudete Ferreira Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uilton Oliveira Assunção

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Oliveira de Souza 

Junior - OAB:18255/B/MT

 DECISÃO DE SANEAMENTO

Vistos, etc.

Não vislumbro a ocorrência de nenhuma das hipóteses de extinção ou de 

julgamento antecipado da lide, razão pela qual passo a sanear as 

questões pendentes do processo.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar, movida 

por Claudete Ferreira Coelho em face de Uilton Oliveira de Assunção.

Foi proferida decisão indeferindo o pedido liminar de reintegração de 

posse às fls. 59/60.

Às fls. 65/71 a parte requerida apresentou contestação, pugnando em 

sede de preliminares, pela extinção do feito sem resolução de mérito, 

alegando a falta de interesse processual do autor, aduzindo que o autor 

só provou a propriedade do imóvel, não provando ter exercido posse 

sobre o mesmo, e que caso quisesse reaver o imóvel com base no seu 

domínio sobre ele, deveria ter proposto ação reivindicatória.

A parte autora em impugnação à contestação (fls. 72/73), aduz que a 

autora sempre exerceu posse na área objeto da lide, e que tal fato consta 

na peça inicial.

Sem mais delongas, entendo que a preliminar deva ser afastada, 

porquanto as alegações do réu dizem respeito ao mérito, o que deverá ser 

analisado ao final com prolação de sentença definitiva, vez que, por tudo o 

que dos autos consta, apesar de ter apontado com clareza até o momento 

somente a propriedade sobre o imóvel em litígio, a parte autora pretende a 

retomada da posse do mesmo, que afirma ter exercido desde sempre e 

que foi esbulhada por ação do requerido, o que demanda maior dilação 

probatória para que seja firmado qualquer juízo de convicção.

Posto isso, REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir por 

inadequação da via eleita.

Designo audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas 

para o próximo dia 04/06/2018, às 13h00min.

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhas de suas 

testemunhas, nos termos do art. 455 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62060 Nr: 1049-66.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Vila Bela da Santissima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 DESPACHO

Vistos.

A exceção da multa pecuniária fixada, a qual foi suspensa em sede de 

agravo de instrumento, mantenho a decisão liminar proferida às fls. 

205/209, por seus próprios fundamentos, até o julgamento definitivo do 

agravo de instrumento, o qual foi acostado às fls. 239/254.

Ante a ausência de questões pendentes de análise, dê-se vistas às 

partes para que especifiquem as provas que pretendam produzir ou 

apontem o interesse em julgamento antecipado da lide.

Outrossim, intime-se a parte ré para que preste informações quanto ao 

cumprimento das determinações descritas na decisão liminar de fls. 

205/209.

Após, dê-se vistas ao Ministério Público.

Cumpram-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58260 Nr: 392-61.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguinaldo Marques Nantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre de Oliveira Peixoto, Maria Gorette 

Rodrigues de Almeida Nantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Rafaella Soares Nava - 

OAB:13358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Pinheiro Leite - 

OAB:19.744/O

 DESPACHO

Vistos.

Deixo de proferir decisão de saneamento do feito vez que, compulsando 

os autos verifica-se a inobservância do art. 319, V do CPC, requisito sem 

o qual resta prejudicada a análise do pedido de assistência judiciária 

gratuita, e obsta o prosseguimento do feito, nos termos do art. 291 do 

CPC.

Posto isso, intime-se o autor para apresentar emenda à inicial, no prazo de 

15 dias, atribuindo o devido valor à causa, sob pena de indeferimento da 

peça preambular, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Cumpram-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57218 Nr: 865-81.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSMP, HBMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Diante do documento de fls. 33, dê-se vistas à exequente, pessoalmente, 

para que se manifeste.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63473 Nr: 75-92.2018.811.0077

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSdAEdP, MAdAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Félix Lopes Fernandes - 

OAB:10420/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Félix Lopes Fernandes - 

OAB:10420/MS

 REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

DATA 19/06/2018 ÀS 18 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar as partes para comparecer, na 

sede deste Fórum, no dia 19/06/2018 ÀS 18 HORAS, para a audiência, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62077 Nr: 1060-95.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: João Jacinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

Redesigno a audiência para o próximo dia 18.05.2018, às 12h00min.

Sai a parte autora devidamente intimada.

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 019/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva,  Meritíssimo 

Juiz de Direito e Diretor do Fórum, da Comarca de Vera Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais...CONSIDERANDO que, o Juiz 

Diretor do Foro encontra-se ausente da Comarca no período aprazado 

para o encaminhamento das notas fiscais e relatórios para pagamentos 

dos credenciados ao FUNAJURIS qual seja, até o dia 05 (cinco) do mês 

subsequente à prestação de serviço; CONSIDERANDO que poderá haver 

prejuízos nos vencimentos dos servidores credenciados em caso de 

atraso no encaminhamento das notas fiscais e relatórios, uma vez que 

necessitam de assinatura original do Magistrado; RESOLVE: Art. 1° - 

AUTORIZAR a Gestora Geral em Substituição, Mirian Tibola Fioravanço, 

mat. 26030, a atestar as Notas Fiscais dos credenciados referente ao mês 

de Abril/2018, bem como assinar os relatórios, devido ao Juiz de Direito e 

Diretor do Foro não encontrar-se na Comarca, devendo uma cópia da 

Portaria acompanhar os relatórios. Art. 2º - Publique-se. Vera/MT, 09 de 

maio de 2018.

 ADALTO QUINTINO DA SILVA

Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119128 Nr: 2494-44.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS, 

ODAIR FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B/MT, 

ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154

 Autos nº: 2494-44.2017.811.0102

 Código n°: 119128

Vistos, etc.

Considerando a informação de que não há escala de substituição na 

Defensoria Pública (ref.152), e por tratar-se de procedimento que envolve 

réu preso, NOMEIO o Dr. ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS – 

OAB/MT 19.953, para representar os interesses dos réus, exclusivamente 
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na audiência designada nos presentes autos, e eventualmente nos demais 

atos que se façam necessários, até o retorno do i. Defensor Público local 

(20/06/2018)

Consigno que os honorários advocatícios lhe serão fixados em momento 

oportuno, de forma proporcional ao trabalho prestado.

INTIMEM-SE o advogado da presente nomeação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 08 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121196 Nr: 457-10.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NASCIMENTO DA SILVA, WILLIAN 

JULIO CEZAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Autos nº: 457-10.2018.811.0102

 Código n°: 121196

Vistos, etc.

Considerando a informação de que não há escala de substituição na 

Defensoria Pública (ref.74), e por tratar-se de procedimento que envolve 

réu preso, NOMEIO o Dr. ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS – 

OAB/MT 19.953, para representar os interesses dos réus, exclusivamente 

na audiência designada nos presentes autos, e eventualmente nos demais 

atos que se façam necessários, até o retorno do i. Defensor Público local 

(20/06/2018)

Consigno que os honorários advocatícios lhe serão fixados em momento 

oportuno, de forma proporcional ao trabalho prestado.

INTIMEM-SE o advogado da presente nomeação.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 07 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117577 Nr: 1844-94.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Lúcia Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17300/B

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 25 de JULHO de 2018, às 14h00min, neste Juízo, 

bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DA AUTORA à 

audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112833 Nr: 1609-64.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO CAMARGO SERPA, ALVARI AIMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586

 Intimar a advogada da parte recorrida FLAVIO CAMARGO SERPA, da 

designação da audiência de conciliação para o dia 25 de JULHO de 2018, 

às 13hrs40min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119128 Nr: 2494-44.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO VIEIRA DOS SANTOS CHAGAS, 

ODAIR FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B/MT, 

ROBERTO CARLOS DAMBRÓS - OAB:13154

 Certifico e dou fé, que nesta data entrei em contato telefônico com o Dr. 

Anderson Davi Maciel dos Santos - OAB/MT 19.953, intimei-o da 

nomeação como Advogado Dativo dos réus, conforme despacho proferido 

em 08/05/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121196 Nr: 457-10.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NASCIMENTO DA SILVA, WILLIAN 

JULIO CEZAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Intimar o Advogado dativo, do inteiro teor da decisão a seguir transcrita, 

bem como para comparecer a audiência designada para o dia 17/05/2018 

às 15hs neste Juízo: " Vistos, etc. Considerando a informação de que não 

há escala de substituição na Defensoria Pública (ref.74), e por tratar-se 

de procedimento que envolve réu preso, NOMEIO o Dr. ANDERSON DAVI 

MACIEL DOS SANTOS – OAB/MT 19.953, para representar os interesses 

dos réus, exclusivamente na audiência designada nos presentes autos, e 

eventualmente nos demais atos que se façam necessários, até o retorno 

do i. Defensor Público local (20/06/2018)

Consigno que os honorários advocatícios lhe serão fixados em momento 

oportuno, de forma proporcional ao trabalho prestado.

INTIMEM-SE o advogado da presente nomeação. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121196 Nr: 457-10.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NASCIMENTO DA SILVA, WILLIAN 

JULIO CEZAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé, que nesta data entrei em contato telefônico com o Dr. 

Anderson Davi Maciel dos Santos - OAB/MT 19.953, intimei-o da 

nomeação como Advogado Dativo dos réus, conforme despacho proferido 

em 08/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121154 Nr: 439-86.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTDM, LB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT-4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora para providenciar o pagamento das 

02 (duas) diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça, para cumprimento 

do mandado, conforme certidão acostada nos autos, por meio de guia 
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emitida no Portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 07/2017-CGJ, devendo 

proceder a juntada nos autos de cópia da guia e comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106942 Nr: 1019-24.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO FERREIRA SOARES, EITOR 

ANTUNES LEMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Autos nº. 1019-24.2015.811.0102

Código nº. 106942

Vistos, etc.

Diante do transito em julgado certificado nos autos (ref. 340) EXPEÇA-SE a 

guia de execução penal definitiva do acusado.

Uma vez que esta comarca não conta com unidade prisional para 

cumprimento de pena em regime fechado, e considerando que o 

condenado encontra-se recolhido na Comarca de Sorriso -MT, a guia de 

execução penal deverá ser encaminhada ao juízo da execução penal da 

respectiva comarca (art. 1.547, CNGC/TJMT).

Após o cumprimento de todos os comandos insertos na sentença 

proferida nestes autos, ARQUIVEM-SE os autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122432 Nr: 1048-69.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS FERRARIN HERNANDEZ 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

para determinar aos requeridos que forneçam a MARILENE MALAQUIAS 

XAVIER, em 05 (cinco) dias, tratamento médico psiquiátrico, em 

estabelecimento próprio da rede pública, ou, à falta de disponibilidade, em 

hospital da rede privada, neste município ou em outra localidade, dentro ou 

fora do Estado, devendo ser disponibilizado todo o tratamento médico 

necessário à restauração, incluindo exames e consultas antecedentes 

que fizerem necessárias à realização da internação, pelo prazo 

estabelecido por médico que a assistirá no estabelecimento, sendo que 

poderá ser desinternada por orientação médica, sob pena de multa diária 

que fixo em 200,00 (duzentos reais) limitada ao montante de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121652 Nr: 641-63.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO FERNANDES CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ASSMANN - OAB:24590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 10h40min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DO 

AUTOR à audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121233 Nr: 474-46.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LUCIA MAGALHAES VALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:MT 8.350/O, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119338 Nr: 2593-14.2017.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. PEÇAS E MECÂNICA AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVAL JOSÉ BETINELLI - 

OAB:PR 74.635, DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - OAB:73756, ELCIO 

LUIS WECKERLIM FERNANDES - OAB:17964/PR, Everton Diego 

Giessler - OAB:PR 74.627, HELBERT FERNANDES FONSECA - 

OAB:74074, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - OAB:64833, PAULO 

VICTOR KRUSTSCH SOLETTI - OAB:PR 58.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 72193 Nr: 160-13.2012.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MARIA DE CAMPOS, GILBERTO KONRAD, 

LCK-M, ADCK-M, WCK-M, FK-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORISMAR LUIZ BARUFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 01 de AGOSTO de 2018, às 11h00min, neste 

Juízo, bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DOS 

AUTORES à audiência.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BRASNORTE 
 

 EDITAL N. 11/2018/DF 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR VICTOR LIMA PINTO COELHO, MM. 
Juiz de Direito desta Comarca de Brasnorte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, etc. 

 
CONSIDERANDO a realização do teste seletivo no dia 26 de abril de 2018 nos autos 
de Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador na Comarca de Brasnorte-
MT. 

 
RESOLVE: 

 
TORNAR PÚBLICO o Resultado da prova realizada no dia 26 de abril de 2018, em 
conformidade com o Edital n. 06/2011/PRES, de 16/05/2011, bem como com Edital n. 
01/2018/DF disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico - MT n. 10187/2018, em 
29/01/2018, os quais encontram disponíveis no Portal do Tribunal de Justiça do Estado 
de Mato Grosso. 
 

LISTA DEFINITIVA DA PONTUAÇÃO DOS CANDIDATOS: 

 
Nº de 
Inscrição 

Candidato Pontuação Classificação 

01 LUCAS GALÃO 52,00 Classificado 
02 JÚNIOR CÉZAR PIRES LOBO 54,00 Classificado 
04 FLÁVIO SILVA CUNHA 79,00 Classificado 
 
Observações: 
 
1. Para critérios de avaliação, em conformidade com o item 9.1, do Edital n. 
006/2011/PRES, cada questão da prova objetiva respondida corretamente equivale a 2 
(dois) pontos; 
2. No Resultado Definitivo, acima transcrito, constam classificados, tendo em vista que 
a pontuação mínima para classificação que é de 50 pontos.  

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital. 

 
Brasnorte-MT, 09 de maio de 2018 

 
 
VICTOR LIMA PINTO COELHO 
Juíza de Direito e Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPINÁPOLIS 
 

EDITAL N.º 02/2018-DF 
 
O Excelentíssimo Senhor  Doutor Ítalo Osvaldo Alves da Silva, M.M. Juiz Substituto – 
Diretor do Fórum desta Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais, etc.. 
 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº 01/2018-DF, de 03/04/2018, disponibilizado no 
Diário da Justiça Eletrônico nº 10230, em 05/04/2018, bem como autorização exarada no 
Cia n.º 0021242-08.2018.8.11.000, concernente à abertura do V Processo Seletivo para 
Recrutamento de Estagiário de Nível Médio do Fórum da Comarca de Campinápolis/MT.  
 
RESOLVE:  
 
ART. 1º TORNAR PÚBLICO a relação de candidatos inscritos para o estágio curricular 
remunerado nível médio para o Fórum desta Comarca, coletadas no período de  16.04.2018 
a 04.05.2018, considerando que as inscrições encontram-se de acordo com o Edital nº 
014/2012/GSCP de 16.06.2012, e Edital 01/2018-DF, de 03.04.2018, todas foram deferidas, 
tornando-as definitiva, em um total de 70 (setenta) inscrições.  
 
ART. 2º CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados para a realização da prova, que 
será na Escola Estadual Couto Magalhães, situada na Rua Laudelino Domingos de 
Araújo, n.º 1.700, no dia 27 de maio de 2018, as 08hs (horário de Mato Grosso), ocasião 
na qual deverão comparecer com antecedência de (30) trinta minutos munidos de caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, comprovante de inscrição e de documento de 
identificação original com foto (em caso de perda, com o respectivo Boletim de Ocorrência, 
lavrado por autoridade competente, expedido há, no máximo, quinze dias, juntamente com 
qualquer outro documento que tenha foto. Não serão aceitos como documento de identidade: 
certidão de nascimento, CPF, titulo de eleitor, carteira de estudante, documentos ilegíveis, 
não identificáveis/ou danificados). 

 
 
01 - ALAN TEIXEIRA COSTA 
02 - ANA LUIZA ALMEIDA DE ANDRADE 
03 - ANA PAULA DE SOUZA 
04 - ARACIANO TSATSE TEPEMRA PARINEEDI 
05 - ASDÔNI TSERERÃNA’Õ 
06 - AUGUSTO TSERENHARA 
07 - CAIO REVELUIWE 
08 - CAMILA MICAELY O.MENDES 
09 - CÁSSIA CONSTANTINO VON RONDOW 
10 - CLARIZON TSEREROIWE 
11 - DANIEL LIMA DA SILVA 
12 - DANIEL SEREWA’ADI 
13 - DEYVIDSON BERNARDES DIAMANTINO 
14 - DIVINA ETERNA MARTINS DE SOUZA BESSA 
15 - ELAINE PEREIRA DA SILVA 
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16 - ELIAS RESENDE COSTA 
17 - ESTER RODRIGUES DE SOUZA 
18 - FABRICIO DA SILVEIRA SOUZA 
19 - GABRIEL DE PAULA PINHEIRO 
20 - GABRIEL REZENDI DE AQUINO GUIMARÃES 
21 - GABRIELY LIMA COSTA 
22 - GERDÁRIO CARUAI TERE’ÔMODI RAIRITÉ 
23 - GLÁUBER DIAS BAUER 
24 - HELOISA CRISTINA MARTINS MARQUES 
25 - IGOR BESSA DE OLIVEIRA 
26 - IGOR MICAEL TAVARES FRANCO 
27 - JADER TSEREHENWE 
28 - JOÃO PEDRO LOPES CARDOSO DA SILVA 
29 - JOICE OLIVEIRA FERREIRA 
30 - JOSÉ BAROCILIO TSERETA’APÓ 
31 - JULIO CEZAR AFONSO FERREIRA LUZ 
32 - KAMILLY  LESSA SILVA 
33 - KAROLINY FERNANDES  SANTANA OLIVEIRA 
34 - KAUANY LORRAINY NUNES DA SILVA 
35 - LEMOEL TSEPE WOPOROWARIWE 
36 - LEOMIR LELIS DA CONCEIÇÃO 
37 - LIANDRA GULARTE CARVALHO 
38 - LUANA APARECIDA DA CUNHA ALVES 
39 - LUCAS DO CARMO PEREIRA 
40 - LUCAS HEINRIQUE SOUZA GOMES 
41 - LUCILENE RÊÑHIMIBDZÁ 
42 - LUDIMILA LOPES DOS SANTOS 
43 - LUYGNE AUGUSTO  OLIVEIRA SANTOS 
44 - MARIA ROSANÉLIA PREPE 
45 - MARIA VITORIA MARTINS ANDRADE 
46 - MARINEY MARTINS 
47 - MATHEUS MICKAEL GREGÓRIO GOMES 
48 - MAURILIO TSÊRÊRURUDI 
49 - MAYCO JUNIOR TSIWOPROTSIWE T. 
50 - MILENA GONÇALVES DE PAULA 
51 - MILENI GOMES DA COSTA 
52 - NATALIÊ MARTINS DOS SANTOS 
53 - NILTON JÚNIOR BARBOSA TAVARES 
54 - PABLO WAIMAR ANTUNES DE  MOURA 
55 - PAULO HENRIQUE NUNES ROCHA 
56 - PEDRO SINOEL TSIMÂNHARI’WARI T. 
57 - PÉRICLES RAFAEL RODRIGUES SOUZA 
58 - PRISCILA PENHAMBI PREPE 
59 - RAFAEL MUSSIO BATISTA 
60 - RAFAELA HOJO 
61 - RAIANI LOPES PEREIRA 
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62 - RAÍSA FLAMENA RIBEIRO SILVA 
63 - REINALDO FERREIRA DA SILVA 
64 - RHYLLARY PHATRYCIA ROSA NOVAIS 
65 - RIVELINO TSUDZAWERE TSADZAWE 
66 - TAIS VITÓRIA TORFQUATO BESSA 
67 - VITOR HUGO DIAS BAUER 
68 - WENILLY SEGURADO ALVES FARIA 
69 - WILGNER CHAVES DOS ANJOS 
70 - WILMOM MAIA FILHO 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital. 
 
Campinápolis-MT, 10 de maio de 2018. 
 
 
Ítalo Osvaldo Alves da Silva 
Juiz Substituto - Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ITIQUIRA 
   
 
PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIO – 2018. 
 
Vistos etc. 

 
Trata-se de teste seletivo para o estagiário da Comarca de Itiquira-MT, aberto por meio 
do Edital nº 03/2018/ADM, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de 
setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011. 
 
Da análise das fichas de inscrição dos candidatos ao cargo de estagiário, observa-se que 
19 candidatos se inscreveram para o teste seletivo e todos preencheram os requisitos. 
 
Diante disso, DEFIRO a inscrição dos seguintes candidatos abaixo relacionados: 
 

 
 
A prova será realizada no dia 20/05/2018, com início às das 13h às 16h, no 
Recinto do Fórum sito à Rua: Mato Grosso nº 140, centro, na cidade de Itiquira-
MT. Os candidatos deverão chegar ao local da prova com trinta minutos de antecedência, 
munidos de documento de identidade com foto e caneta esferográfica azul ou preta. 
Afixe-se no átrio do Fórum. Publique-se. 
 

 
Itiquira-MT, 10 de maio de 2018 
 
 
Márcio Rogério Martins 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº NOME RG – IDENTIDADE 
01 Walisson Souza Oliveira 21796947 – SESP/MT 
02 Anny Gabrielle Vieira dos Santos 2233117-4 – SSP/MT 
03 Brenda Nasser Ritter Paneira 2608777-4 - SSP 
04 Daniela Rodrigues de Araujo 24572381 – SEJUSP 
05 Rafaela Presotto 1870560-0 - SSP/MT 
06 Jeniffer Karla Lins Martins 2698514-4 - SSP 
07 Charliane Ferreira Campos 2494578-1 – SSP/MT 
08 Silas da Silva Lima 2698517-9 – SSP/MT 
09 Marcos Vinicius Souza dos Santos 2599707-6 – SSP 
10 Widel Cassio Miranda Costa 2338622-3 – SSP 
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                                            EDITAL nº 07/2018/ADM  
 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Itiquira 
- MT , no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o 
disposto no Edital nº 03/2018/ADM, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de 
setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna pública 
a Relação de Inscrições Deferidas para a Seleção de Estágio Curricular Remunerado 
desta Comarca, a seguir. 

  
 

 
 
A prova será realizada no dia 20/05/2018, com início às das 13h às 16h, no 
Recinto do Fórum sito à Rua: Mato Grosso nº 140, centro, na cidade de Itiquira-
MT. Os candidatos deverão chegar ao local da prova com trinta minutos de antecedência, 
munidos de documento de identidade com foto e caneta esferográfica azul ou preta.  
Afixe-se no átrio do Fórum. Publique-se. 

 
Itiquira, 10 de maio de 2018 
 
 
Márcio Rogério Martins 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
 
 
 

Nº NOME RG – IDENTIDADE 
01 Walisson Souza Oliveira 21796947 – SESP/MT 
02 Anny Gabrielle Vieira dos Santos 2233117-4 – SSP/MT 
03 Brenda Nasser Ritter Paneira 2608777-4 - SSP 
04 Daniela Rodrigues de Araujo 24572381 – SEJUSP 
05 Rafaela Presotto 1870560-0 - SSP/MT 
06 Jeniffer Karla Lins Martins 2698514-4 - SSP 
07 Charliane Ferreira Campos 2494578-1 – SSP/MT 
08 Silas da Silva Lima 2698517-9 – SSP/MT 
09 Marcos Vinicius Souza dos Santos 2599707-6 – SSP 
10 Widel Cassio Miranda Costa 2338622-3 – SSP 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE 
 

EDITAL N. 03/2018/DF 
 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Ricardo Nicolino de Castro, M.M. Juiz de Direito e Diretor 
do Fórum desta Comarca de Rosário Oeste/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 
atribuições legais; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de advogados ad hoc, regularmente inscritos 
na Ordem dos Advogados do Brasil, para ajuizamento e acompanhamento das ações, 
assistências em audiências, cíveis e criminais, quando necessário, para o acompanhamento de 
processos decorrentes da nomeação em audiência e ainda realização de Júris Populares;  

 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de criação de um cadastro único de advogados 
habilitado a receber nomeação dativa perante a Comarca de Rosário Oeste-MT; 
 
RESOLVE: 

 
Tornar Público a abertura de EDITAL para inscrição de advogados regularmente 
inscritos na OAB que queiram exercer atividade jurídica como defensor dativo na área cível 
e/ou criminal nos processos em tramite nesta Comarca, bem como para o ajuizamento de 
ações judiciais em que a parte demonstrar-se hipossuficiente, no período compreendido entre 
21 de Maio de 2018 à 21 de Junho de 2018. 
O cadastramento dos interessados poderá ser feito pessoalmente, na Diretoria do Foro, 
mediante o preenchimento do requerimento previsto do anexo I deste Edital, no qual deverá 
fornecer seu nome, endereço e telefones onde possa ser encontrado (comercial ou celular), 
atestando, ainda qual a sua área de atuação (cível, criminal ou ambas), e que se encontra 
devidamente inscrito como advogado nos quadros da ordem dos Advogados do Brasil, sob as 
penas da lei, acompanhado de cópia da Carteira da OAB. 
A fixação dos honorários será realizada em conformidade com o previsto na Tabela da Ordem 
dos Advogados do Brasil, devendo o Estado suportar o pagamento aos Advogados nomeados, 
nos termos da legislação vigente. 
Findo prazo do presente edital, a lista dos advogados cadastrados ficará disponível na sede 
deste Juízo, em ordem alfabética, e a nomeação dos interessados, será realizado em sistema de 
rodizio sequenciado entre advogados inscritos e militantes na Comarca, evitando-se 
privilégios, conforme preceitua o art. 302, da Seção 21 da Consolidação das Normas da 
Corregedoria Geral de Justiça – CNGC.  
Fica desde já cientificado o defensor(a) inscrito(a) de que deverá ter disponibilidade para 
atendimento aos assistidos, bem como o comparecimento imediato, de regra, à sala de 
audiências (cerca de 10 minutos após ser convocado), no caso de nomeação para o ato, se não 
puder fazer presentes, será acionado o seu substituto imediato, obedecendo-se, rigorosamente 
a lista de nomeação, restando-lhe preclusa a oportunidade, sem prejuízos de futuras novas 
nomeações. 
Por fim, ficam ainda cientificados os eventuais interessados de que configurada a recusa 
sucessiva em três oportunidades consecutivas (incluída a hipótese de não atendimento do 
telefone celular/comercial), esta será tida por desistência a permanência na lista geral sem 
prejuízos do futuro novo cadastramento, ressalvada a avaliação da conveniência e 
oportunidade pelo Juiz Diretor do Foro, em face da justificativa a ser apresentada. 
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Deverá a Diretoria do Foro, ainda, oportunamente, efetuar novos cadastramentos, ressalvada a 
permanência dos já inscritos, sendo a estes, resguardado o direito de permanecer na lista, 
independentemente e de novo cadastramento, salvo se formalizar seu pedido de exclusão.  
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém no futuro possa alegar 
desconhecimento, expediu-se o presente edital, que será afixado no lugar de costume e 
publicado na forma da Lei. Eu, Ceila Consuelo Carvalho Martins, Gestora Geral que digitei.  
Rosário Oeste/MT, 08 de Maio de 2018. 
 
RICARDO NICOLINO DE CASTRO 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 

 

DADOS PESSOAIS  

 

NOME: ____________________________________ 

RG___________________DATA DE EXPEDIÇÃO:_________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________ 

BAIRRO:_____________________________________ 

CIDADE:_____________________________________ 

E-MAIL:______________________________________ 

FONE1:_____________________      FONE 2:__________________________ 

Nº DA OBA: ____________________________________ 

 

ÁREA DE INTERESSE DE ATUAÇÃO: 

 

(  ) CIVEL                 ( ) CRIMINAL             (  ) ATUAÇÃO EM AUDIÊNCIAS  

 

(   ) ATUAÇÃO EM JÚRI POPULAR  

 

Pelo presente, nos moldes do edital nº 03/2018-DF, do Fórum da Comarca de 

Rosário Oeste/MT, DECLARO estar ciente das disposições contidas no mesmo, 

bem como atesto minha regular inscrição como advogado nos quadros da Ordem 

dos Advogados do Brasil, motivo pelo qual, solicito, nesta ocasião, o 

cadastramento como defensor dativo nas áreas de interesse acima especificadas. 

   

Rosário Oeste-MT, ___________de___________de_____________. 

 

                  ______________________________________________________ 

ADVOGADO REQUERENTE – OAB Nº ________________ 
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